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  بسم اهللا الرمحن احليم
  

  الرابعةمقدمة الطبعة 
 

الــذي صـدرت طبعتــه األويل يف هنايــة مــن هـذا الكتــاب يـسعدنا أن نقــدم للـسادة القــراء الطبعــة الرابعـة 

يكــشف النقــاب عـن اخلطــة الـصهيونية لوضــع اهلــريم م فكــان أول كتـاب يف املكتبــة العربيـة 1999عـام 

اكتامل خطـتهم للـسيطرة عـيل  املراحــل  العـامل وبدايـة تدشـني وتأسـيسًالـذهبي فـوق اهلـرم األكـرب أيـذانا ـب

 .وإبليس ) املسيح الدجال(لنظام العاملي اجلديد حتت قيادة مسيحهم املنتظر النهائية ل

صوص التـوراة  اال وـن  النورانيــون ومنظمـة كـام كـان هـذا الكتـاب األول مـن نوعـه يف كــشف وثـائق الكاـب

ن آد ه عنـد الـصهيونية التـي تؤكـد أن املـسيح الـدجال هـو قابيـل ـب م وهـو نفـسه اإللـه سـت الفرعـوين وأـن

ه  ظهوره يف الربع األول مـن القـرن الواحـد والعـرشين لـن يظهـر باسـم قابيـل أو سـت ولكـن سـيدعي أـن

 .حورس بن إيزيس وأوزيريس 

ا وايلــدر بنـاء عــيل املعلومـات التــي ألول مــرة وقـد أمطنــا اللثـام يف هــذا الكتـاب  أفـصحت عنهــا أريزوـن

وحــورس  666عــن رس رقــم املــسيح الــدجال وبعــض مواقــع اإلنرتنــت  النورانيــون املنـشقة عــيل مجاعــة

سفر التكـوين  املــذكورةواسـمه وعالمتـه  التـي سيـضعها يف أيــدي وجبـاه مجيـع أهــل األرض  بــالتوراة و ـب

ــد  ــحية أنولــن يــستطيع أح ــامالت جتاريــة أو ماليــة أو ص ــاملي اجتامعيــة أو يقــوم بــأي مع  يف النظــام الع
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ــة اجلديــد إال إ ــذه العالم ــان حيمــل ه ــاء باإلصــحاح ذا ك ــييل ، 13كــام ج ــفر الرؤيــا اإلنج ــن س ــي  م وه

مزروعــة حتــت اجللــد  وســتحل كبطاقــة ذكيـة 666شــيب اإللكرتونيــة التـي حتمــل رقــم الــ رشحيـة البيو

 .حمل النقود وبطاقات اهلوية والبطاقات الصحية ومجيع البطاقات املالية الذكية بجسم اإلنسان 

ني عقيـدة التثليـث الفرعونيـة التــي هـذا بخـالف ا حلقـائق التـي كــشفنا عنهـا هبـذا الكتـاب عـن العالقــة ـب

ــرشت يف )  قابيــل–ســت (وضــع أســسها إبلــيس واملــسيح الــدجال  وروجــوا هلــا عــيل مــر العــصور فانت

ات كثــرية كالبوذيــة واهلنديــة واملجوســية واملـسيحية    اجلاهليــةوديانــات عــربوالبابليــة والــسومرية دياـن

 .يرة العربية وغريها اجلزب

ــه ووثائقــه  ــد يف حقائق ــذا الكتــاب الفري ــن وبفــضل ه ــة م ــاء بــه يف جمموع ــا ج ــرشنا الكثــري مم ــذي ن وال

 نفــشل أن قبـل االحتفاليــة بعـدة شـهور فأقمنــا الـدنيا ومل نقعــدها اسـتطعنام 1999عــام اجلرائـد املـرصية 

التــي تــم يف احتفاليـة األلفيــة الثالثــة خطــة وضــع اهلـريم الــذهبي فــوق اهلــرم األكــرب العامليــة للـصهيونية 

ــات ليلــة تنظيمهــا  ــن م 31/12/1999بمنطقــة األهرام ــدة للكثــري م ــذا الكتــاب آفــاق جدي ، وفتحنــا هب

ــد بفكــر  ــام العــاملي اجلدي ــدجال واملاســونية والنظ ــوع املــسيح ال ــاب للبحــث يف موض ــاحثني والكت الب

 .تناول البحث يف هذه املوضوعات  عند يعاهدوهخمتلف عام كانوا عرصي  جديد وأسلوبومنهج 

ــاب  ــشعاع األزرق ": ويف كت ــرشوع ناســا لل ــورة الكهــف وم ــرشوع جتديــد ":  وكتــاب – أرسار س  م

 أصــلنا  " )املــسيح الــدجال (احلـرم املكــي هــو مــرشوع إقامـة اهليكــل الــصهيوين عــيل ســورة اإللـه ســت

ي ظهـر هبـا املـسيح الــدجال متعلقــة بالشخـصيات التـ معلومـات وحقـائق جديـدة املوضـوع وكـشفنا عـن
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ـني املــسيح الــدجال وإبلـــيس ومواضــع ذكــره يف القـــرآن   املختلفــة التارخييــة قــب يف احل والعالقــة ـب

ــنو ــشياطنيجنودمهــا م ــداخيل و  ال ــوف األرض ال ــكان ج ــأجوج س ــأجوج وم ــوم ي ــنيق ــاطق القطب  ومن

 .ًواملستنسخني واملهجنني وراثيا املزعوم أهنم سكان قادمون من كواكب أخري 

ه املــسجد بالكتــاب األخــري وكـشفنا النقــاب  بمكــة ولــيس  األقــىصعـن املكــان احلقيقــي الــذي يوجــد ـب

ت للتوجـه ملكـة بفلسطني وأن هيكل سليامن تـم بنـاؤه  بمكـة ورحلـة خـروج بنـي إرسائيـل مـن مـرص كاـن

م مــن لتحريرهـا مــن العامليـق وأداء مناســك احلـج وتقــديم األضــحية هللا ومحايـة وصــيانة بيـت اهللا احلــرا

أرض اجلزيـرة العربيـة ولـيس سـيناء املــرصية، تـدنيس املـرشكني  ت ـب  ، وأن وفـرتة تيـه بنـي إرسائيـل كاـن

مـرشوع جتديــد احلــرم املكـي اجلــاري تنفيــذه عـيل أرض اهللا احلــرام بمكــة اآلن هـو مــرشوع إقامــة رجــسة 

 ان بيـت اهللا املقــدساخلـراب التـي نبـأ هبـا النبـي دانيـال وحـذر منهــا عيـيس إلقامـة اهليكـل الـصهيوين مكـ

ًحماطـا بالنــرس األمريكـي املوجـود عــيل الـدوالر والــذي ) املــسيح الـدجال( عـيل صــورة اإللـه سـت بمكـة 

  .)إبليس والدجال(جيسد ثالوث اجلبت والطاغوت 

صوص القـرآن والتـوراة والكتـب التارخييـة واخلـرائط  هـدمتوقد   هـذه احلقـائق التـي كـشفنا عنهـا مـن ـن

ت واحلديثـةالقديمـة  هــدمت  النـاس ، كـام أذهـاناملزيفـة املتجـذرة يف الدينيـة والتارخييــة  الكثـري مـن الثواـب

ــة  ــات التارخيي ــن النظري ــري م ــضليليةالكث ــصهاينة الت ــا ال ــروج هل ــي ي ــدافهم ومــشاريعهم  الت ــة أه خلدم

  .الشيطانية 
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ـــة  املت اجلديـــدةاحلقـــائق واملـــستجداتنـــسخة منقحـــة ومزيـــدة بوهبـــذه الطبعـــة ســـنقدم للقـــراء  علق

ــاب  ــرب أو ، بموضــوعات هــذا الكت ــوق اهلــرم األك ــرم الــذهبي ف ــستمرة للــصهاينة لوضــع اهل واخلطــط امل

 املـسيح الــدجال بمركبتـه الفــضائية  وأطباقـه الطــائرة اســتقبالوإقامــة احتفاليـة ، أي رمـز ماســوين آخـر 

سهم الفــضائية وبعـض  الئكــة يف  امل صــور  تـشبهالــشخوص الظـاهرة يف صــورةوشـياطينه وجنــوده بمالـب

ـاجليزة  ــات ـب ــة األهرام ــاموي منطق ــك يف مــشهد س ــره الــذي ، وذل ــه وفزعــه ومنظ ــري لــه يف رهبت ال نظ

ــصاحبه زالزل و ــوب ، وست ــروق صــناعية ســيخطف القل ــود وب ــوات رع ــزح ، وأص ــوس ق ــواس ق وأق

ــصناعية ،  ــاألقامر ال ــامق الــسامء ب ــن أع ــادرة م ــشاهدجملجلــة ص ــسامءوم ــاير و  لطــي ال ــال تتط ــاجب  فيه

اره ملحاسـبة البـرشون املنفوش جتـسد بأشـعة الليـزر كالعه  تـوحي بقيـام الـساعة وجمـيء الـرب بجنتـه وـن

ًطبقـا ملـا تـم التخطـيط لـه بمـرشوع ناسـا للـشعاع األزرق عـيل مـا رشحـت بكتـاب أرسار سـورة الكهـف 

ــساموي،  ــذا املــشهد ال ــرص النظــام العــاملي املهيــب ليبــدأ بعــد ه ــوثني ع ــدجا ال ــت قيــادة ال  ل اجلديــد حت

ــة واحــدةوإبلــيس األب الروحــي لــه ــد معــه يف جــسد واحــد وروح فكري ــوثني  املتح  تــشكل الثــالوث ال

    . عند الكثري من أصحاب الدياناتاملقدس

 اجلــاري تنفيــذه عــيل األرض اآلن ولكـن اهللا غالــب عــيل أمــره ولــو  الرهيـب هـذا هــو املخطــط الــشيطاين

س واجلـن(د اخلـالق ، فـإبليس والـدجال ومجيـع اخليـوط يف النهايـة هـي بيـكـره املـرشكون ،  ) شـيطاين اإلـن

ه مــن اخلـالق هلـام وال يـستطيعان جتــاوز اخلطـوط احل مـراء التـي رســمها ال يتحركـان إال وفـق املـسموح ـب

ــون هلــام ولــن يــستطيع ــون ذلــك جيــدا ويعلم ــسمح بــه اخلــالق وهــم يعلم ــا إال بالقــدر الــذي سي ًا فتنتن
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ًودائـام يكــررون حمــاوالهتم يف إضـالل املــؤمنني كلـام أفــشل اهللا هلــم هنـايتهم املــشئومة ولكـنهم ال ييأســون 

 فتنــة لنـا لــيمحص اهللا اخلبيــث مـن الطيــب منــا وال فاخلــالق يـرتكهم لينفــذوا بعــض خمططـاهتمخمطـط ، 

مكـت أو جمــد (وعـيل أرض مكــة ل إليــه ، سـيئويكـون ألحـد عــيل اهللا حجـة يــوم القيامـة يف املــصري الـذي 

ــاب مــرشوع (ون ســتقع معركــة هــر جمــد)  ــة جبــل مكــة كــام رشحــت بكت ــيمعرك ،  )جتديــد احلــرم املك

ــة مــن العــامل ــة ومنــاطق متفرق ــ وعــيل ارض اجلزيــرة العربي ــشياطني س ــيس والــدجال وال تكون هنايــة إبل

 .وكل قوي الرش املوجودة عيل األرض 

 بــن مــريم  حتــت قيـادة املهــدي وعيــيس يف مجيــع أنحــاء األرضالتوحيـد اإلهليــةوبعـد ذلــك تقــام مملكــة 

ً طوعــا أو كرهـــاويــدخل يف اإلســالم مجيـــع أهــل األرض،  عليــه الــصالة والـــسالم وتــصبح مكـــة ،  ً

اقي عالمـات وأحـداث  األرض سـكان  ملـن سـيتبقي مـناملقدسـة العاصمة العامليـة  ، وبعـد ذلـك تتـوايل ـب

  .واهللا املوفق واهلادي لسبيل الرشاد .الساعة الكربى وما تبقي من العالمات الصغرى 

 م 15/10/2012القاهرة يف 

  ھشام كمال عبد الحمید

  01285629877: محمول 

 com.yahoo@1962Hkamal:  البرید اإللكتروني  

 mco.maktoobblog.hishamkamal://http: عنوان المدونة 
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الثانیة والثالثةالطبعةمقدمة

م ومل تكن االحتفالية التي 1999هذا الكتاب يف هناية ديسمرب صدرت الطبعة األوىل من 

،أطلق عليها احتفالية القرن قد ُ   من مركز احلضارة العربية وتم نرش الطبعة الثانية أقيمت بعد

وقد ،   لنفاذ الطبعةألويلبعد شهرين من صدور الكتاب بنفس املقدمة ام 2000يف فرباير 

 املعلومات والوثائق التي كشفنا عنها هبذا الكتاب، والتي سبق لنا نرشها بمجموعة من أدت

 يف عزوف وزير الثقافة املرصي فاروق حسني عن ملرصية قبل االحتفالية بعدة شهوراجلرائد ا

رموز املاسونية املرتبطة فكرة وضع اهلريم الذهبي فوق اهلرم األكرب بعد أن أمطنا اللثام عن ال

بوضع هذا اهلريم واملصاحبة لالحتفالية، وبعد أن التقط الكثري من الكتاب والصحفيني 

واجلرائد املرصية ما تناولناه ورددته اجلرائد املرصية األخرى خالف جريديت الشعب وعقيديت 

ر الثقافة يف وضع ، ورغم تأييد املحكمة لوزي التي بدأنا بفضح وكشف أبعاد هذا املخطط هبام

قام بعض املحاميني والقوميني برفع قضية عىل وزير الذهبي فوق اهلرم األكرب بعد أن اهلريم 

الثقافة ملنعه من وضع اهلريم الذهبي فوق اهلرم األكرب وإقامة االحتفالية بمنطقة األهرامات ملا 

هلريم الذهبي بل ذهب ستسببه من أرضار لآلثار املرصية، إال أن الوزير عدل عن فكرة وضع ا

 الدعاية بمفلتإىل أكثر من ذلك وقام بتعديل برنامج االحتفالية بأكمله بعد أن كان قد عدل 

ورموزه املاسونية التي تشري للمسيح الدجال وعالقته باإلله ست املرصي عىل ما رشحنا يف 

بارة عن رموز ً حلام للشمس كلها ع12 ساعة متثل 12هذا الكتاب، فقرص مدة االحتفالية من 

وترتب عىل إلغاء وضع اهلريم الذهبي فوق اهلرم  ساعات أساسية ، 3إيل حوايل ماسونية 

األكرب قيام معظم الفضائيات واملحطات العاملية والدول التي كانت ستنقل هذا احلدث الذي 



 9

يمثل بالنسبة هلم أحد االنتصارات الصهيونية يف طريق متهيد األرض والشعوب ملجيء 

إلغاء نقلهم لالحتفالية حيث أصبحت ال متثل هلم ) املسيح الدجال(ليهودي املنتظر م امسيحه

ُأية أمهية بعد أن فرغت من مضموهنا ورموزها الصهيونية التي كانت ستعرض بمصاحبة 

ألهرامات الثالثة وكلها رموز اوضع اهلريم الذهبي عىل شاشات العرض وأسطح واجهات 

  .ال عىل ما أوضحنا يف هذا الكتاب أو قابيل أو املسيح الدجمتعلقة باإلله ست الفرعوين

وأعتقد أن املسلسل مل ينته عند هذه االحتفالية فبالتأكيد سيحاولون إعادة الكرة مرة أخرى 

يف ظروف أخرى تكون أكثر مواءمة ملخططاهتم التي أفشلنا الكثري منها عند نرش هذا الكتاب 

ثالثة أشهر وعرقل صدور الطبعة اجلديدة التي نحن والذي نفدت مجيع طبعاته يف ظروف 

 . بصددها بعض املشاكل املالية والفنية التي واجهت نارشه األول

 . الكتاب  هذا منالثالثةويسعدنا أن نقدم للقراء األعزاء الطبعة 

 م 2008 : 3  ط-م 2000مارس  : 2ط

 

  ھشام كمال عبد الحمید
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 11/8/1999وف الشمس الذي حدث یوم قیدتي لنا قبل كسصورة من البحث الذي نشرتھ جریدة ع

وكشفنا بھ خطة النورانیین للتمھید لعصر المسیح الدجال والطقوس التي سیمارسونھا 
 10/8/1999 ھذا الكسوف وذلك بعدد الجریدة الصادر یوم الثالثاء أثناءبالھرم األكبر 

  ربعة شھور األلفیة الثالثة بأاحتفالیةقبل الكسوف بیوم واحد وقبل 
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ة  ھ جریدة الشعب بعددھا الصادر في من التحقیق الذيصور م والذي 29/10/1999 نشرت
نفضحنا بھ خطة  خالل  للتمھید للنظام العالمي الجدید وعصر المسیح الدجال من النورانیی

 وتم إلغاؤه بعد 31/12/1999الھریم الذھبي الذي كان مقررًا وضعھ فوق الھرم األكبر یوم 
ا عنھاالحقائق    ببضعة شھور االحتفالیة قبل  التي كشفن
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ھ جریدة الشعب بعددھا الصادر في  ة مما نشرت حقیق 5/10/1999صور  م استكماًال للت

ح الدجال من خالل احتفالیة القرن  نیین للتمھید لعصر المسی ا لخطة النورا حول كشفن الصحفي 
  بمنطقة األھرامات 
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  ةالمقدم
اقـرتب خـروج املـسيح «لبشري بالقاهرة الطبعة األوىل مـن كتـايب  م صدر عن دار ا1997يف عام 

، » الصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال بأطباقه الطائرة من مثلث برمـودا–الدجال 

فقـد . وقد قاربت هذه الطبعة عىل النفاد والنارش بصدد إصدار الطبعة الثانية منه وهللا احلمد واملنـة 

فتلقيت املئات من املكاملات التليفونيـة، وًالقى هذا الكتاب قبوال ا من القراء  ً تناولـت  واستحسان

ً ملخصا هلذا الكتاب عىل صفحاهتا ومحل يف بعضها العنـاوين الرئيـسية العديد من اجلرائد عرض

 .للجريدة، وذلك لتنبيه الناس إىل خطورة املوضوع

م والتوراة واإلنجيل وكنت قد رشحت يف هذا الكتاب سرية املسيح الدجال يف اإلسال

وعالمات خروجه، وأكدت من هذا الرشح أنه ولد من آالف السنني ولن يكون أعور بمعنى 

العور ولكن ذا عينني صناعيتني، وأن سيدنا سليامن يف الغالب قبض عليه وقيده بالسالسل يف 

حدى ري وأصحابه يف إإحدى اجلزر البحرية ووكل بعض اجلن بحراسته، ثم شاهده متيم الدا

نهام حديث رواه مسلم، فأتى متيم النبي صىل اهللا عليه وسلم وأعلن إسالمه ياجلزر ودار ب

وأخربه بام دار بينه وبني الدجال، ومن خالل روايات هذا احلديث أكدت أن اجلزيرة التي 

شاهده هبا متيم الداري هي إحدى جزر مثلث برمودا املوجود هبا عرش إبليس ومركز أبحاث 

 . ًلياالدجال حا

وأثبت من خالل حوادث األطباق الطائرة التي خترج من مثلث برمودا أن مالحيها 

شياطني متمثلون يف هيئة آدمية وهم أعوان الدجال الذين سخرهم إبليس خلدمته ومساعدته، 

والتجارب التي يقومون هبا عىل البرش واملزروعات هتدف لتمكني الدجال من صنع الفتن 
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يت هبا، والتي ستكون فتنًا ومعجزات علمية معتمدة عىل أسس واملعجزات التي سيأ

 . تكنولوجية تفوق الوصف واخليال

ومن خالل بعض نصوص الربوتوكوالت الصهيونية التي متهد خلروج ملك ومسيح 

 بنرش الفتن واحلروب واإلحلاد أكدت أن الكتاب األصيل هلذه) املسيح الدجال(اليهود املنتظر 

بالتعاون مع إبليس وأن الصهاينة وعبدة الشيطان ملسيح الدجال الربوتوكوالت هو ا

وأشياعهم ينفذون ما جاء هبا ليمهدوا األرض حلكمه، وأهنم سعوا إىل إنشاء األمم املتحدة 

 يف ظل النظام لتصبح احلكومة العاملية التي حيكم الدجال من خالهلا األرض عند خروجه

لومات وأمور أخرى تتعلق بشخصية املسيح الدجال ، هذا باإلضافة إىل معالعاملي اجلديد 

 . وعالمات خروجه وكيفية التحصن من فتنه وهنايته عىل يدي عيسى ابن مريم عليه السالم

 304وكنت أعتقد أين وقد وفيت املوضوع حقه يف هذا الكتاب البالغ عدد صفحاته 

غ ألبحاثي األخرى، صفحات، وعزمت أال أكتب شيئًا آخر يف موضوع املسيح الدجال ألتفر

لكنني فوجئت بمعلومات تتجمع بني يدي من مصادر عديدة وأخبار متناثرة يف الصحف 

واملجالت والكتب ومواقع اإلنرتنت وعن منشقني عىل مجاعة النورانيني املاسونية تزيد 

ًاملوضوع إيضاحا، وتشري إىل وجود عالقة بني املسيح الدجال وست إله الرش الفرعوين قاتل 

 . زيريس أخيهأو

وبعد إعالن وزارة الثقافة املرصية عن وضع هريم ذهبي فوق اهلرم األكرب يف احتفالية 

 م، اتضح أن هناك عالقة بني وضع هذا اهلريم وبني شعار 1999 ديسمرب 31القرن يوم 

النورانيني ورموز املاسونية املوجودة عىل الدوالر األمريكي، والتي متثل رموز وشعارات 

 .  الدجال كام رشحت بكتايب السابق ذكرهاملسيح
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ها أياد ءالتي ستقام بمنطقة األهرامات وراوهناك أكثر من دليل يؤكد أن احتفالية القرن 

 لتعلن للعامل من خالل وضع ية بمنطقة األهراماتخفية ماسونية خططت إلقامة هذه االحتفال

 وأن خطتهم قد نجحت يف لعاملاهتم املاسونية أهنم سادة ااهلريم الذهبي الذي حيمل شعار

، )املسيح الدجال(إحكام السيطرة عىل أهل األرض، وأنه عام قريب سيأيت مسيحهم املنتظر 

وهذه االحتفالية والطقوس التي سيامرسوهنا يف تلك الليلة بمنطقة األهرامات ومناطق أخرى 

، وهو نفسه  الذي يسمونه عرص حورساملنتظرمن العامل متثل طقوس تتويج عرص مسيحهم 

حتت قيادة ) مع بداية األلفية الثالثة(عرص النظام العاملي املوحد اجلديد الذي خيططون إلقامته 

 . مسيحهم الدجال

فتعالوا لنتعرف عىل ما استجد من معلومات يف املوضوع، والتي ستكشف املزيد من 

س الوقت أننا مل نوف تؤكد يف نفطانية الدجالية عىل العامل، وخيوط املؤامرة الصهيونية الشي

املوضوع حقه ومهام كتبنا فيه لن نوفيه حقه، فاملوضوع أكرب مما كنا نتخيله، وما كشف عنه من 

معلومات حتى اآلن ليس إال قطرة يف بحر هذه املؤامرة التي وضع خططها جبابرة العقل 

سيحدث أكرب  ام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم وكي والشياطني، فاملسيح الدجال بحقالبرش

 .فتنة عىل وجه األرض منذ خلق اهللا آدم وحتى قيام الساعة

 

  ھشام كمال عبد الحمید
   م1999 / 12 / 1: القاھرة
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  الفصل األول

  

  )illuminati(الھریم الذھبي وخطة النورانیین 

  للتمھید لعصر المسیح الدجال
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 31غروب شمس يوم اجلمعة تقيم وزارة الثقافة املرصية بمنطقة أهرامات اجليزة مع بداية 

ً م وبداية األلفية الثالثة احتفاال 2000 املوافق ليلة رأس السنة امليالدية للعام م1999 / 12/ 

 The(» ثنا عرشألأحالم الشمس ا«قرن وحيمل عنوان ًفنيا كبريا يعرف باحتفالية ال

Twelve Dreams Of The Sun( هلواء  دولة بنقل هذا االحتفال عىل ا60، وستقوم

 . مبارشة عرب األقامر الصناعية

 33 مليون دوالر أي حوايل 9.5وأعلن السيد وزير الثقافة أن تكاليف االحتفالية تبلغ 

مليون جنيه مرصي، ويرى كثري من املحللني أن االحتفالية ستتكلف أضعاف هذا املبلغ ألننا 

، واخلدمات األمنية التي ًلو أضفنا إليه ما سوف يقدم من خدمات إعالمية وإعالنية جمانا

 الداخلية، وما ستحرم منه خزانة الدولة من مجارك ورضائب مستحقة عىل وزارةستقوم هبا 

ف ستصل بعملية هذه االحتفالية حيث إهنا معفاة من شتى الرسوم والرضائب فإن التكالي

 . )1( مليون 100وايل ححسابية بسيطة إىل 

: یة األلفیة الثالثةالھریم الذھبي وبرنامج احتفال: أوًال

اجلزء الناقص من قمة اهلرم األكرب، بيبدأ برنامج احتفالية األلفية الثالثة بوضع هريم ذهبي 

وهذا اهلريم تم تصنيعه يف فرنسا وييل ذلك برنامج عن ساعة الغروب حتت اسم زوارق يف 

عبي،  الشبالزىلحظة رشوق الشمس، وفقرة ألطفال مرص بالنيل، واحتفال شعب أسوان 

                                                                         
 .12، ص 358، العدد 5/10/1999الثالثاء :   جريدة عقيديت-1
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وهي تستقبل أول سفينة يف األلفية الثالثة،  عوين، وفقرة عن قناة السويسواستعراض فر

ولقطات من دير سانت كاترين ومسجد احلسني واحتفاالت املسيحيني من إحدى الكنائس 

)2( . 

 عبارة عن عرض فني وموسيقي يقدمه املخرج فهوأما العرض األسايس لالحتفالية 

 والفكرة العامة )3(وهو فرنيس من أصل هيودي » جان ميشيل جار«رنيس املوسيقي العاملي الف

» املالتي ميديا«عبارة عن عرض ألوبرا حديثة تسمى ـب » ً حلام للشمس12«لعرضه املسمى 

وهي فكرة تعتمد عىل الدمج بني األصوات والصور والكتابات لتقديم املعلومة بطريقة شيقة 

، ويتكون هذا العمل الفني من 2000تي متت حتى عام ويعرب هذا العرض عن اإلنجازات ال

ا تبدأ من وقت غروب شمس 12 ً  وتنتهي مع رشوق شمس اليوم 1999 ديسمرب 31 مشهد

 األثناُاعة، ويعرض خالل هذه املشاهد  س12، أي يستمر العرض ملدة 2000األول من يناير 

ً ترتبط ارتباطا وثيقا من الناحية الزمانية واملًاعرش أحداث كانية باألهرامات يف عرض جيمع بني ً

التقليدي واحلديث ويطوف يف عوامل خمتلفة ويتعرف يف كل عامل عىل فكرة متيزه، هذا حتى 

                                                                         
 .12 ، ص30/8/1999اجلمعة :   جريدة األهرام-2

 

 .3، ص 29/10/1999اجلمعة :   جريدة الشعب-3
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 األثنااآلن هو الربنامج املعلن من وزارة الثقافة وال يوجد تفاصيل أخرى حول ما سيقدم يف 

ا ً  . عرش مشهد

 

شهر رمضان املبارك وسينقل التلفزيون وسوف تقع االحتفالية يف األسبوع األخري من 

 دقيقة فقط عىل فرتتني تبدأ األوىل يف حوايل الساعة السادسة مساء ملدة 20املرصي منها حوايل 

 – 6ً دقائق والثانية الساعة العارشة والنصف أو احلادية عرشة مساء وملدة من 10 – 6من 

 20 لن ينقل منها سوى حوايل دقائق، أي أن االحتفالية التي ستتكلف عرشات املاليني10

 . دقيقة للشعب املرصي
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 يف وزارة الثقافة حتى اآلن بمن الذي حتمل تكلفة تصنيع اهلريم املسئولونومل يرصح 

 .إلخ ؟ ... الذهبي، هل احلكومة املرصية أم الفرنسية أو منظمة عاملية

 اعة النورانينيم مجيلكن هناك معلومات تشري إىل أن املمول األسايس لتكلفة هذا اهلر

 والنورانيون  سية، وأن فرنسا قدمته منحة ملرص وتم ذلك باالتفاق مع احلكومة الفرن،ةاسونيامل

إن هذا اهلرم رمز من رموزهم التي تدل عىل نجاح خطتهم يف السيطرة عىل العامل، ورمز 

 )املسيح الدجال(لبداية العرص الذي سيشهد ظهور ملكهم ومسيحهم وإهلهم املنتظر 

ًليتوجوه يف هذا العرص ملكا وإهلا هلم وجيربون سكان الكرة األرضية عىل اخلضوع حلكمه  ً

والسجود له، فاملوضوع ليس جمرد وضع هريم ذهبي فوق قمة اهلرم األكرب الذي حياولون 

ه، وليس جمرد عرض مرسحي أوبرايل يتكلف املاليني قناع العامل بأهنم أصحابه ومشيدوإ

لفية الثالثة، وإنام األمر يشري إىل خطة ومؤامرة شيطانية دجالية صهيونية لالحتفال بمقدم األ

حيركها رجال يف اخلفاء وتنفذها قيادات يف خمتلف دول العامل بجهل أو علم ولكن دون إدارك 

 . األبعاد احلقيقية للمخطط واهلدف من ورائه

   وإضافاتتعقیب
 ألن هذا االحتفاليةة املستقبل عن  السابقة أنني كنت أحتدث بصيغيف الفقراتسنالحظ 

يف شهر ديسمرب صدرت طبعته األويل م و1999 من كتابته يف شهر أكتوبر انتهيتالكتاب 

 .أسابيع  ببضعة االحتفاليةم قبل 1999

 يف موعدها لكن تم إلغاء بند وضع اهلريم الذهبي فوق اهلرم االحتفالية أقيمتوقد 

ودور النورانيني يف إقامة هذه االحتفالية املصاحبة هلا األكرب بعد فضحنا للرموز املاسونية 

 . شهر ديسمرب من نفس العام وحتىم 1999ًباجلرائد املرصية اعتبارا من شهر مايو 
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كام تم إلغاء الكثري من الرسوم والصور املاسونية التي كانت ستعرض عيل واجهات اهلرم 

ر يلة بضباب كثيف كان يشتت أشعة الليزبالليزر ألن اهللا أحاط منطقة األهرامات يف هذه الل

فأفشل اخلالق هلم الكثري من خمططاهتم ألن موعد ظهور ألن الليزر ال يعمل وسط الضباب، 

فشل هلم ُفهم خيططون خلروجه يف مواعيد وي، الدجال املقرر من اخلالق مل يكن قد حان بعد 

يس الدجال وإبليس  خيرج يف املوعد الذي حيدده اخلالق ولحتىاخلالق هذه اخلطط 

كره ، واهللا غالب عيل أمره ولوا بيد اخلالق وليست بيد أحد سواهفاخليوط كله، والنورانيني

 23، وكانت االحتفالية يف العرش األواخر من شهر رمضان املبارك ووافقت يوم  املرشكون

  .رمضان 

  :31/12/1999 ليلة االحتفالية صور الضباب الذي أحاط بمنطقة األهرامات يف وفيام ييل
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 هم النورانيون ؟ وما هي خططهم ؟ وما هي حكاية اهلريم الذهبي والسؤال اآلن من

 .وعالقته باملسيح الدجال ؟ 

 . هذا ما سنبدأ يف كشف النقاب عنه من اآلن

:  الموجود على الدوالر)اإللومیناتي (الھرم الذھبي یمثل شعار النورانیین: ثانیًا

 نايتيومباإللم وهم املعروفون اآلن 1776ة رسية هيودية تأسست عام النورانيون مجاع

)illuminati( ومجاعات عبادة الشيطان تتبع واملاسونية  ومجيع اجلامعات الرسية اليهودية

ًهذه اجلامعة ومتثل فروعا وأنشطة خمتلفة هلا كام تعترب هذه اجلامعة امتدادا طبيعيا جلامعة  ً

 السالم وحاربته  زمن املسيح عيسى ابن مريم عليهي كانت موجودة يفالفريسيني اليهودية الت

 إىلوحرضت الرومان عىل قتله وحاربت تالميذه وأتباعه من بعده، وتعود حكاية النورانيني 

  .القرن الثامن عرش
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: ومراحل المؤامرة الماسونیة) اإللومیناتي(بدایة تأسیس جماعة النورانیین : ثالثًا

 مالية إمرباطورية إنشاء القرن الثامن عرش استطاع اليهود بفضل املال مع بدايات منتصف

 سيطرت عىل اقتصاديات وسياسات الدول األوربية، وتم ذلك عىل يد عائلة أوروبايف 

روتشيلد اليهودية التي انطلقت من مدينة فرانكفورت بأملانيا بواسطة تاجر هيودي يدعى 

ً بفرانكفورت درعا أمحر للداللة عىل أن هذا املتجر حيث كان يعلق عىل متجره» ماير أمشيل«

وصاحبه يتمتعان باحلامية الرسمية يف فرانكفورت، ويعرف الدرع األمحر يف اللغة األملانية 

 .)4(ب هو وعائلته اسم روتشيلدسومن هنا اكت) روتشيلد(» Rothschild«بكلمة 

األمري » ريدريك الثاينف«وكان ألمشيل مخسة أبناء، وكان قد سبق له أن تعرف عىل 

 أعامله املالية املريبة، ومن خالهلا إدارة» أمشيل«الربويس الذي كان يمتلك ثروة خيالية فتوىل 

أن ينشئ لنفسه عدة مصارف يف أوربا وبحلول عام » أمشيل«كون ثروة هائلة، واستطاع 

 .ًم أصبح أمشيل أحد اليهود العرشة األكثر ثراء يف فراكفورت1810

 : م مجع أبناءه اخلمسة وقرأ عليهم التلمود وقال هلم1812حرضته الوفاة عام وعندما 

اليهود غري ً أن األرض مجيعها ينبغي أن تكون ملكا لنا نحن اليهود، وأن أبنائيتذكروا يا 

 )5(ً.جيب أال يملكوا شيئا

                                                                         
 .154غازي حممد فريج، ص :   النشاط الرسي اليهودي-4

 

 . بترصف50 - 48فيتش، ص  سبربيدو:   حكومة العامل اخلفية-5
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ألكرب وقسم أمشيل ميادين العمل يف العواصم األوروبية بني أبنائه اخلمسة فتوىل االبن ا

أعامل والده املوجودة يف فيينا، » ساملون«مكان والده يف مرصف فرانكفورت، وتوىل » أنسليم«

 . فرنساإىل» مجيز« ايطاليا، وإىل» كارل« لندن، وتوجه يفأعامل والده » ناثان«وتوىل 

واستطاعت عائلة روتشيلد أثناء حياته أن جتمع حوهلا كبار املرابني اليهود والكهنة 

 .مات، وتنظم نشاطهم ومتوهلم وتضع هلم اخلطط والسياساتواحلاخا

م قامت عائلة روتشيلد باستئجار الدكتور آدم وايز هاوبت أستاذ القانون 1770ويف عام 

 وإعادةملراجعة ) وكان مسيحيا فارتد عنها ليعتنق املذهب الشيطاين(بجامعة انجولد شتات 

مة عىل أسس حديثة هبدف تدمري مجيع األديان تنظيم وصياغة الربوتوكوالت الصهيونية القدي

ة من الرصاعات واحلروب  دواميف وإدخاهلاواحلكومات من خالل زرع اخلالفات فيام بينها، 

كم ملكهم ومسيحهم ة األرض يف النهاية لقبول حًم وتنهكهم مجيعا، وذلك لتهيئهالتي هتلك

 . هذه األرضكل عيل له وسيد إ، والسجود له ك)املسيح الدجال(ر املنتظ

من مهمته هذه، فأعاد صياغة الربوتوكوالت يف األول من مايو سنة » وايزهاوبت«وانتهى 

 .م1776

خطة تقتيض تدمري مجيع » وايزهاوبت» وضع.ولتحقيق اهلدف من الربوتوكوالت

وحتويل ) اليهودية واملسيحية واإلسالم(اآلن املوجودة الساموية الثالثة احلكومات واألديان 

أو إيل عبادة الشيطان ، وسيتم تنفيذ ) اإلحلاد( هذه الديانات إيل التحرر الديني أصحاب

  : األيت عن طريقاملخطط 
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 معسكرات متناحرة تتصارع مع بعضها حول املشاكل إىلتقسيم الشعوب  .1

 .الخ... والدينية واملذهبية  واالجتامعية واجلغرافيةوالعرقيةاالقتصادية والسياسية 

 ثم تدبري حادث كل فرتة يكون من شأنه  من هذه املعسكراتكل معسكرتسليح  .2

 )6(. الرصاع فيام بينهامإشعال

نرش الفكر الشيطاين واألفكار التحررية اهلدامة واجلنس واملخدرات والرسقة بني  .3

 الشعوب

 م بتأسيس مجاعة النورانيني1776يف عام وايزهاوبت اخلطة قام  ولتنفيذ تلك

)illuminati ( موضع التنفيذ، وذلك بالتعاون مع كبار اليهود من رجال لوضع اخلطة

 .األعامل واحلاخامات واحلكامء

 التي تعني حامل الضوء أو الكائن Lucifer» لوسيفر«وكلمة نوراين مشتقة من كلمة 

هو االسم الذي يطلقه أفراد هذه اجلامعة عىل الشيطان إذ يعتربونه » لوسيفر«الفائق الضياء و

 التي يتلقاها التعليامت املجمع النوراين أو مجاعة النورانيني قد أنشئت لتنفيذ أن، أي رمز النور 

 .س التي جيروهنا لتحقيق هذا الغرض خالل الطقوإبليس أي» لوسيفر«كبار احلاخامات من 

ً عضوا يشكلون اللجنة التنفيذية 13ً مؤلفا من النوراين وكان املجلس األعىل للمجمع 

 )7(.ثنيملجلس الثالثية والثال

                                                                         
 . بترصف21 - 9وليام غاي كار ، ص:   أحجار عىل رقعة الشطرنج-6
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 حكومة عاملية إىل الوصول الكذب فزعموا أن هدفهم هو إىلوجلأ النورانيون يف البداية 

موحدة تتكون من ذوى القدرات الفكرية الكربى، وبذلك استطاعوا أن يضموا للجامعة ما 

يقرب من األلفني من األتباع من بينهم أبرز املتفوقني يف ميادين الفنون واآلداب والعلوم 

 .تصاد والسياسة و الصناعةواالق

 :  لتنفيذ خطته  األساليب اآلتيةإتباع وايزهاوبت من قادة اجلامعة وطلب

 استعامل الرشوة باملال واجلنس للسيطرة عىل األشخاص الذين يشغلون املراكز -1

 جيب اللجوءمع النورانيني هؤالء ضامن استمرارهم ولاحلساسة يف مجيع احلكومات، 

 فضيحةالتشهري هبم ب، أو املايل هلم، أو هتديدهم بالقتل واخلراب  السيايسبتزازلال

 . كربىأخالقية

 نرش فكرة احلكومة العاملية املوحدة بني طالب اجلامعات وجذب الطالب املتفوقني و -2

 .املنتمني ألرس عريقة للنورانيني

عيني  استخدام من يتم ضمه للنورانيني من الشخصيات ذات النفوذ والطالب اجلام-3

 سة لدى مجيع احلكومات، وبصفتهم خرباء أومالء بعد وضعهم يف املراكز احلساكع

 تدمري احلكومات إىلمتخصصني يقومون بتقديم النصح لكبار رجال الدولة بام يؤدي 

 .واألديان

                                                                                                                                                                                                
 .89ص :   أحجار عىل رقعة الشطرنج-7
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فة وأجهزة اإلعالم إلقناع الشعوب بأن إىل العمل عىل الوصول -4  السيطرة عىل الصحا

 )8(.  واحدة هو الطريق حلل مشاكل العامل املختلفةتكوين حكومة عاملية

 الموجود علي الدوالر األمریكيننییارلنوالماسوني لشعار ال:  رابعًا

ًم منظمة النورانيني اختذت املنظمة شعارا هلا مل يفهم 1776سنة» وايزهاوبت«عندما أسس 

 . أحد يف ذلك العرص الرموز التي يرتكب منها

 مثل هرم اجليزة األكرب وقمته ناقصة ويعلوها هريم صغري يكمل والشعار عبارة عن هرم

: ًالقمة وعليه عني واحدة ويشع نورا يف كل االجتاهات، وأسفل اهلرم كلمة رومانية هـي

Mocclxxviوأعاله كلمة أخرى هي  :Coeptis.Annuit موضوع وسط مياه كثرية ، واهلرم

  Novus Ordo Seclorum :بارة اآلتيةوحيوط اهلرم واملياه رشيط ورقي مكتوب عليه الع

 

 شعار النورانيني

                                                                         
 . بترصف12- 10ص : صدر السابق  امل-8
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الصادر يف ) أحجار عىل رقعة الشطرنج(يف كتابه ) وليام غاي كار( السيد رشحوقد 

م 1975م والذي ترجم إىل العربية بمعرفة األستاذ سعيد جزائريل عام 1958أكتوبر عام 

 :  رموز هذا الشعار فقال

دفة إىل حتطيم الكنيسة الكاثوليكية كممثلة للمسيحية إلقامة رمز إىل املؤامرة اهلا: اهلرم

 .حكم ديكتاتوري تتواله حكومة عاملية عىل نمط األمم املتحدة

 رمز لوكالة جتسس وإرهاب عىل نمط اجلستابو أسسه وايزهاوبت حتت شعار :العني

. إلرهابنينها عن طريق اااإلخوة حلراسة أرسار املنظمة وإجبار الناس عىل اخلضوع لقو

) مؤامرتنا(معنامها مهمتنا  فANNUIT COEPITS: والكلمتان املحفورتان يف أعىل الشعار

 .لت بالنجاحلقد تك

:  فمعناهاNOVUS ORDOSECLORUM: أما الكلامت املحفورة أسفل الشعار وهي

 . أو النظام العاملي اجلديد)9(النظام االجتامعي اجلديد 

ملوجود عىل  إىل أن هذا الشعار هو نفسه الشعار اوأشار سعيد جزائريل مرتجم الكتاب

: ، وأن األرقام املحفورة عىل قاعدته باحلرف الروماين دوالر الواحد الدوالر األمريكي فئة

MOCCLXXVI وليس تاريخ إعالن النورانينيم وهو تاريخ إنشاء منظمة 1776 تعني عام 

                                                                         
 .356 – 355ص :  أحجار عىل رقعة الشطرنج- 9
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عالن استقالل الواليات املتحدة رسميا وثيقة االستقالل األمريكي كام يزعم األمريكان، ألن إ

 .م1783تم بموجب معاهدة السالم التي عقدت يف باريس يف الثالث من أيلول سنة 

سيطرهتم عىل ل نتيجة وضع شعارهم عىل الدوالر األمريكي إيل النورانيني وقد توصل

قد يف حق إصدار النهلم ومنح هذا البنك ) البنك املركزي األمريكي(بنك أوف أمريكا 

وتم ذلك عن طريق مرصف إنجلرتا الذي كان يملكه اليهود وقصة سيطرة اليهود ، أمريكا

 : عىل مرصف إنجلرتا ثم بنك أوف أمريكا يمكن تلخيصها يف اآليت

إىل فصل املصلح الديني الربوتستانتي للمناداة بمذهبه الرامي ) فنلكا(جند النورانيون 

الربوتستانتي خالفات كثرية يف ) كالفن(حدث مذهب وأالكنيسة عن الدولة يف بريطانيا، 

والربملان، فأرسل أحد ) شارل األول(إنجلرتا، ووقع عىل أثرها خالف بني ملك إنجلرتا 

إىل أحد عمالئه الرسيني وهو » مناسح بن إرسائيل«زعامء النورانيني واملرابني اليهود و هو 

املال يدفعها له  عليه مبالغ طائلة من وعرض» أوليفر كرومويل«القائد اإلنجليزي املعارض 

 . باإلضافة إىل تزويده بالسالح مقابل قيامه باإلطاحة بالعرش الربيطايناملرابون اليهود

ومكنه النورانيون اليهود من حكم بريطانيا، وأصبح لليهود » كرومويل«ونجحت ثورة 

 .عد موتهنفوذ قوي يف بريطانيا، وظل نفوذهم هذا حتى ب» كرومويل«بعد تويل 

، »جيمس الثاين«ُالذي عرف باسم » يورك«م توىل عرش إنجلرتا الدوق 1685ويف عام 

 ةوقاموا باستدعاء أمري أورانج اهلولندي وزوج األمري ،الكاثوليكيةوحاول أو يعيد 

ملك إنجلرتا، ووعدوه بتمكينه من عرش بريطانيا إذا » جيمس الثاين«ابنة امللك » ماري«

عىل رأس جيش » لنديس« عىل والد زوجته، فحرض من هولندا إىل ساعدهم يف القضاء

للتنازل عن العرش وهرب إىل فرنسا » جيمس الثاين« ألف رجل، فاضطر امللك 15قوامه 
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ًبعد أن أصبح مكروها من الشعب اإلنجليزي بسبب اإلشاعات التي لطخت سمعته، 

 .كمواملؤامرات التي حيطت ضده، وبسبب محقه وعدم كفاءته يف احل

عرش إنجلرتا، » ماري«أمري أورانج اهلولندي وزوجته » وليم«م توىل 1689ويف عام 

 جنيه من الصيارفة اليهود 1.250.000وبعد توليه أقنع اخلزانة اإلنجليزية باقرتاض مبلغ 

عىل منح ) النورانيون(الذين كان هلم الفضل يف إيصاله إىل العرش، ووافق املرابون اليهود 

نجليزية القرض برشط أن يكونوا هم واضعي بنود ورشوط االتفاق وكان من اخلزانة اإل

 : رشوط العقد

 .أن تبقى أسامء املقرضني رسية

ًأن يمنح هؤالء املقرضون اليهود ميثاقا بتأسيس مرصف إنجلرتا ُ. 

 .أن يكون ملديري املرصف احلق يف حتديد سعر العملة بالنسبة للذهب بإنجلرتا

 .ض رضائب مبارشة عىل الشعب لسداد قيمة القرض وفوائدهأن يسمح للمرصف بفر

ووافق اجلانب اإلنجليزي عىل هذه الرشوط، وأنشئ مرصف إنجلرتا، وهو مثل البنك 

املركزي املرصي، وبعدها حصلوا عىل حق إصدار النقد يف إنجلرتا وبالتايل أصبحوا هم 

لك اجلزء األكرب من أسهم هذا املتحكمني يف كل يشء يف بريطانيا، وكانت عائلة روتشيلد مت

 وصل 1815ً مليونا، ويف عام 16 إىل 1698وقفز مقدار هذا الدين وفوائده يف عام . البنك
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فقفز إىل يف هذا الوقت م وصل إىل مبلغ خيايل 1945ً مليونا، ويف عام 885مبلغ القرض إىل 

 )10(.  مليار جنيه22.5

انيني أصحاب البنوك والرشكات العاملية وعندما أعلن استقالل أمريكا سعى زعامء النور

وعىل رأسهم جمموعة روتشيلد التي تتزعمهم إىل احلصول عىل حق إصدار النقد يف أمريكا، 

وأحاطوه » ألكسندر هاميلتون«فقام مديرو مرصف إنجلرتا بتعيني مندوب هلم يف أمريكا هو 

 وطنيا، وهبذه الصفة تقدم إىل ًبحملة من الدعاية املوجهة حتى أصبح يف نظر األمريكيني زعيام

ًاحلكومة األمريكية باقرتاح بإنشاء مرصف أمريكي فيدرايل عىل أن يكون هذا املرصف تابعا 

 .للقطاع اخلاص

 ملون دوالر، وأن يسهم مرصف إنجلرتا 12أن يكون رأسامل البنك » هاملتون«واقرتح 

يات املتحدة األمريكية بمبلغ  ماليني دوالر، ويسهم أثرياء الوال10يف هذا البنك بمبلغ 

 .مليوين دوالر

وقوبل االقرتاح يف البداية باملعارضة لكن ضغوط املرابني اليهود وعمالئهم يف الكونجرس 

املراقب املايل الذي جعل اخلزينة األمريكية خالل فرتة حرب » روبرت موريس«وعىل رأسهم 

 إنشاء البنك الذي اقرتحه االستقالل خاوية جعلت الكونجرس يف النهاية يوافق عىل

 .م1783سنة » هاملتون«

                                                                         
1  .73 – 70ص :  أحجار عىل رقعة الشطرنج- 0
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عميلهم إىل منصب وزير املالية، » هاملتون«ونجح الروتشيلديون بعد ذلك يف إيصال 

حق » بنك أوف أمريكا«واستطاع أن حيصل عىل موافقة احلكومة األمريكية بمنح مرصف 

 35 اجلديد للبنك بمبلغ إصدار النقد يف أمريكا، وبعد حصوله عىل املوافقة حدد رأس املال

مليون دوالر سامهت املصارف األوروبية التي يملكها اليهود وعىل رأسها مرصف إنجلرتا 

 . مليون دوالر يف رأسامله28بمبلغ 

وهبذا نجح الروتشيلديون النورانيون وأتباعهم يف السيطرة عىل اقتصاديات أمريكا 

 .وسياساهتا ويف احلصول عىل حق إصدار العملة فيها

إلعادة صياغة » آدم وايزهاوبت«وملا أصبح للروتشيلديني الذين استأجروا 

الربوتوكوالت الصهيونية وتنظيم مجاعة النورانيني حق إصدار الدوالر يف أمريكا من خالل 

، قاموا بوضع شعار النورانيني عىل الدوالر » أمريكاأوف«ملكيتهم للجزء األكرب من مرصف 

 .ر للتأكيد عىل إحكام قبضتهم عىل أكرب دولة يف العاملدوالالواحد األمريكي فئة 

 

 

ي ويظهر عليه شعار النورانيني  الدوالر األمريك
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وأعتقد أن خيوط املؤامرة ومعاين شعار النورانيني قد أصبحت واضحة اآلن، فاهلرم 

كل ًاملصور بالشعار هو اهلرم األكرب، واهلرم الصغري املوجود يف أعاله والذي يشع نورا يف 

م الذهبي الذي سيتم تركيبه أو وضعه فوق قمة اهلرم األكرب يوم ياالجتاهات هو اهلر

ًم والذي يشع نورا يف الليل ويعكس أشعة الشمس يف النهار كام رصح 31/12/1999

 .بذلك مسئولو وزارة الثقافة

» وليام غاي كار« والتي فرسها ANNUIRCOEPTIS: والعبارة املوجودة أعىل اهلرم

 تعني مهمتنا أو مؤامرتنا تكللت بالنجاح، تعني نفس املعنى فهي تشري إىل أنه عندما يأيت بأهنا

اليوم الذي ننجح فيه يف وضع قمة ذهبية فوق اهلرم األكرب فسيكون ذلك اليوم بداية للعرص 

ًالذي سيأيت فيه ملكنا ومسيحنا املنتظر وهو املسيح الدجال، وهو إشارة أيضا وتأكيد لكل 

وبالتايل القدرة عىل حتقيق بقية بنود اخلطة املوضوعة ) مؤامرهتم(م عىل نجاح مهمتهم أتباعه

 كام بدءوا يروجون لذلك وأهنم البناة احلقيقيون لهًسلفا، ومنها بالقطع ادعاء ملكيتهم للهرم 

 .أعواهنم من علامء التاريخ املنترشين يف أنحاء كثرية من دول العامل من خالل

املوجودة عىل اهلرم الذهبي هي رمز لعني املسيح الدجال الواحدة ألنه والعني الواحدة 

أعور كام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم وسنعود لرشح هذه النقطة بعد قليل، وعبارة 

NOVUS ORDO SECLORUM معناها النظام االجتامعي اجلديد أو النظام العاملي 

 ونظام التجارة املوحد املعروف باجلات والنظام وهو إشارة إىل النظام العاملي املوحد، اجلديد 

ملتحدة املسيطرون عليها االجتامعي والديني املوحد الذي بدءوا يروجون له من خالل األمم ا

اقرتب خروج «رها وحيركها من وراء الستار املسيح الدجال كام رشحت بكتايب يوالذي يد

وج الدجال بأطباقه الطائرة من  الشيطان يمهدون خلروعبدت الصهاينة –املسيح الدجال 
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عىل الدوالر » ONE«املوجودة أعىل كلمة » IN GOD WE TRUST« برمودا وعبارة ثمثل

 املاسون النورانينيوهذا اإلله ليس إهلنا بالقطع عز وجل ولكنه إله » يف اإلله نثق«: معناها

ً وإهلا ونائبا ً الشيطان واملسيح الدجال الذي يمهدون األرض خلروجه ليتوجوه ملكاعبدت ً

 .عن إبليس عليها

مفلت الدعایة الحتفالیة القرن یحمالن م الذھبي الموجود على الدوالر وبالھر: خامسًا
: شعارات ورموز الماسونیة والمسیح الدجال

 واملطبوعة عىل الدوالر األمريكي النورانينيباإلضافة إىل الكلامت املوجودة عىل شعار 

وإله اليهود املنتظر وهو املسيح الدجال، فهناك رمز مميز يقطع والتي يدل بعضها عىل ملك 

الشك باليقني فيام خيص العالقة بني املسيح الدجال ورموز هذا الشعار وأهم هذه الرموز هي 

ًالعني الواحدة املوجودة عىل اهلرم الصغري الذي يشع نورا يف أعىل قمة اهلرم األكرب املصور عىل 

 دة؟الدوالر فلامذا عني واح

اإلجابة أفصح عنها النبي صىل اهللا عليه وسلم يف أحاديثه فبني أن املسيح الدجال أعور 

وخص العني اليرسى أكثر من العني اليمنى بالذكر لكن ورد يف العني اليمنى ) بعني واحدة(

نفس ما ورد يف العني اليرسى من صفات مما يدل عىل أهنا هي األخرى عوراء فإما أن هناك 

 ً.لرواة يف األحاديث وإما أن عينيه معيبتان فعالخلط من ا

هذه األحاديث وخلصت منها إىل » اقرتب خروج املسيح الدجال«وقد رشحت يف كتايب 

ًأن عني الدجال ستكون عينا صناعية وإمتاما للفائدة سنعيد ذكر هذه األحاديث ورشحها هنا  ً

 : طالع عليها واإلملام هبامرة أخرى حتى يتسنى للقارئ الذي مل يقرأ هذا الكتاب اال

 : ام جاء يف وصف عيني الدجال من أحاديث قوله صىل اهللا عليه وسلممف
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 رواه مسلم» ...الدجال ممسوح العني... «

 .رواه البخاري ومسلم» وإن الدجال ممسوح العني عليها ظفرة غليظة.. «

 .رواه البخاري» كأن عينه عنبة طافية.. أعور العني.. «

 .رواه أمحد» ...عينيه قائمة كأهنا كوكب دريإحدى ... «

 .رواه أمحد» هو أعور عينه اليرسى، وبعينه اليمنى ظفرة غليظة... «

 .رواه الطرباين» الدجال ممسوح العني اليرسى«

 .رواه البخاري ومسلم» أعور العني اليمنى كأن عينه عنبة طافية... «

 .رواه أمحد» نخاعة يف حائط جمصصختفى كأهنا  وعينه اليمنى عوراء جاحظة ال... «

) بارزة(جاحظة ) بارزة(طافية : وخالصة األحاديث أن عيني الدجال معيبتان فاليمنى

ممسوحة، مطموسة، ومثل : وعليها ظفرة غليظة أي جلدة تغشى البرص وعينه اليرسى

 .»كأهنا زجاجة خرضاء«ًالكوكب الدري وبالتايل فهي ينطبق عليها أيضا وصف 

جوع لعلم البرصيات ودراسة الرتكيب اخلارجي للعني ووصف كل جزء ظاهر وبعد الر

 إىل أن عيني العور خلصت يف كتايب السابق ذكرهفيها وما حيدث له يف حالة إصابة العني ب

الدجال يف الغالب أصبامها العور فقام باستبداهلام بعينني كاملتني صناعيتني وجفون صناعية 

 .)11 ( العني الطبيعية العوراء ومرة العني الصناعية اجلديدةوأن األحاديث كانت تصف مرة

                                                                         
1  .22 – 18هشام كامل عبداحلميد، ص :  اقرتب خروج املسيح الدجال- 1
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ويمكننا اآلن القول بأن هذه األعني اجلديدة للدجال ستجعلنا نرى العني اليرسى ممسوحة 

ًمطموسة وعليها ظفرة غليظة وعني من زجاج أخرض براق تشع ضوءا فتجعلها مثل 

 .فون غليظةالكوكب الدري، والعني اليمنى ستكون بارزة جاحظة وجي

والعني املوجودة عىل اهلرم الصغري املوجود أعىل قمة اهلرم األكرب بشعار النورانيني املوجود 

عىل الدوالر، هي بالقطع رمز لعني املسيح الدجال ألن عينه هي أهم يشء مميز له يف شكله 

رقة اخلارجي وهي لن توحي بأنه أعور بالقطع بل قد توحي بأنه صاحب عني ذات قدرات خا

مصنوعة من نوع ما من اجلواهر واألحجار ) القزحية(فهي يف الغالب ستكون عدستها 

الكريمة وستشبه الكامريا وعدسات التصوير باألشعة حتت احلمراء يف طريقة تصنيعها 

إلخ، فستشبه ...وتركيبها فتجعل له القدرة عىل الرؤية يف الظالم، ومشاهدة ما وراء احلواجز

 .اآلليني ذوي القدرات اخلارقة الذين يقدموهنم لنا يف املسلسالت األجنبيةعينه أعني الرجال 

كام أن العني الواحدة املوجودة عيل هريم الدوالر قد ترمز لوكالة جتسس عاملية أو لألقامر 

 .الصناعية التي تري وتصور وتشاهد وتراقب كل يشء عيل األرض 

 عىل الوجوه األربعة للهرم الذهبي الذي وحتى اآلن مل تعلن وزارة الثقافة عن وجود أعني

، ولكن هناك تقارير ورساالت من بعض املنشقني عىل 31/12/99سيتم تركيبه يوم 

 .النورانيني يؤكدون فيها وجود هذه العني وأهنا ستفتح بطريقة إليكرتونية

ه رموز قد أشار العديد من الكتاب واملنشقني عىل النورانيني إىل أن الدوالر األمريكي عليف

 ).املسيح الدجال(وعالمات ملك الصهيونية املنتظر 
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إن الدوالر األمريكي هو : »بيل ديكتاتورية عاملية هيوديةس«يف كتابه يف » يسبهيبيار «فقال 

عملة صهيونية خالصة فال غرو أن يضع ملك الصهيونية خامتة عىل عملته التي حكم هبا 

 .اجلديدالعامل، ويبرش من خالهلا بنظامه العاملي 

ًويف شيكاغو قتل شاب أمريكي كان عضوا يف مجاعة  بويب «واسمه »  اليهوديةالالكابا«ُ

املسيح (ألنه انشق عليهم واعتنق اإلسالم، وأعلن أن عمالء ملك اليهود املنتظر » فرانك

بدءوا يروجون حلكمه عىل العملة األمريكية من فئة الدوالر الواحد كرمز لتوحد ) الدجال

 .ت حكمه العامل حت

 وتم القبض عىل منفذهيا فاعرتفوا هبا، وأقروا أهنم قتلوه 1920واكتشف جريمة قتله عام 

 ).املسيح الدجال(ألنه اعتنق دين املحمديني، وكان حيذر العامل من ملك اليهود املنتظر 

واضحة جلية لكل من ينظر والعالقة بني املسيح الدجال واحتفالية األلفية الثالثة ستصبح 

، فقد )هاضة والذي يوضح برناجمها وعروكتيب الدعاية لالحتفالي(مفلت الدعاية تمعن لبب

ًاستطعت أن أحصل عىل نسخة من هذا البامفلت فشاهدت رموزا تذهل العقل فهي تشري 

  .يح الدجالبدون أي غموض أو لبس إىل املس

 غري ظاهر مفلت عبارة عن صورة أو متثال لوجه رجل، ووجههفالصورة الرئيسية للب

ً لصاحب هذا الوجه ممسوحة متاما ييف هذا الوجه أن العني اليرسًكامال يف الصورة، وأهم ما 

ًوموضوع عليها زجاجة أو جوهرة تشع ضوءا فتظهرها كالنجمة أو الكوكب الدري، والعني 

اليمنى لصاحب الوجه يف الصورة غري حمددة املعامل ولكنها تظهر بارزة جاحظة وهي بالقطع 

ورة مقربة لصورة وجه املسيح الدجال فعيناه يف الصورة ينطبق عليهام نفس أوصاف عيني ص

 .الدجال يف األحاديث النبوية
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وهنا جيب اإلشارة إىل أن صورة الوجه أو التمثال املوجودة عىل البامفلت تشبه إىل حد 

 العالقة بني وسنوضح يف حينه، املعروف الذي يرمز إىل حورس ) أبو اهلول(كبري صورة وجه 

ُحورس واملسيح الدجال، حيث إن النورانيني يسمون األلفية الثالثة التي يعقد من أجلها هذا 
فمن الذي صمم هذا الغالف؟ وهل املوضوع جاء مصادفة أم عن . عرص حورس: االحتفال

 قصد؟

 

 مات اجليزةامفلت دعاية احتفالية األلفية الثالثة بأهرب



 39

وز املسيح  وبعد احلملة التي أثرهتا حول هذه االحتفالية ورموأثناء مثول الكتاب للطبع

مفلت الدعاية لالحتفالية السابق، وذلك بجريدة عقيديت بعددها الدجال املوجودة عىل ب

م واألعداد التالية له، ثم بجريدة الشعب بعدد 1999 أغسطس 10الصادر يوم الثالثاء 

م ثم استكملت اجلريدة مشكورة 1999رب  نوفم5عدد اجلمعة ، وم 1999 أكتوبر 29اجلمعة 

 الدعاية السابق بمفلت بإلغاءهذه احلملة وباقي اجلرائد املرصية األخرى، قام وزير الثقافة 

ً جديدا بمفلت وصممت الوزارة  املرصية وترك توزيعه باخلارج فقط ،قبل طرحه باألسواق

بند وضع اهلريم الذهبي فوق ًليس به الرموز السابقة، كام أعلن وزير الثقافة مؤخرا حذف 

وهذه كلها أمور تؤكد ما قلناه وتؤكد أو النورانيني ، اهلرم األكرب من برنامج االحتفالية 

ططهم الشيطانية املاسون هم املخطط األصيل هلذه االحتفالية وأهنم تراجعوا بعد أن فضحنا خ

 : مفلت الدعاية اجلديدةوفيام ييل صور لب

 

 )التصميم اجلديد(ة األلفية الثالثة بأهرمات اجليزة بامفلت دعاية احتفالي
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وتوجد صورة أخرى من صور الدعاية املاسونية عن احتفالية القرن عرضتها جريدة 

 يف احلوار الذي 3م ص 29/10/1999 الصادر يوم اجلمعة 1409الشعب بعددها رقم 

والذي ، تور عيل اخلويل أجراه األستاذ عىل القامش معي ومع الدكتور عيل رضوان والدك

كنت أفضح فيه رموز النورانيني املوجودة عىل اهلرم املوجود بالدوالر وما خيطط له النورانيون 

 من وراء إقامة احتفالية القرن بمنطقة األهرامات والغرض من تركيب اهلرم الذهبي 

والصورة عبارة عن جسم لشخص يرتدي بدلة عليها نجمة داود ومكان الوجه عني 

 .واحدة وهي بالقطع ترمز لعني الدجال والعني املوجودة عىل الدوالر



 41

 

االحتفالية ويالحظ وجود العني الواحدة  صور للدعاية عن 
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  الفصل الثاني 
 

 

 

  طقوس النورانیین في احتفالیة القرن 
  )المسیح الدجال(للتمھید لعصر حورس 
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ا النورانيون يف منطقة األهرامات األمر الذي ال يعلمه الكثريون هو الطقوس التي سيؤدهي

ً الساعة الثانية عرشة مساء وحتى صباح اليوم التايل، ويف مناطق أخرى 31/12/1999يوم 
 .متفرقة من العامل ترتبط بمراكز الطاقة يف الكرة األرضية

يف الرسالة التي بعثت هبا إىل السيد » ردأريزونا وايل«سيدة وهذا األمر كشفت عنه ال

صحفي نذر نفسه لفضح خطط » ديفيد آيك« و 1999 مايو 25بتاريخ » ديفيد آيك«

النورانيني وأسامه املشاهري املنضمني هلذه اجلامعة الصهوينة التي تسيطر عىل مقدرات العامل من 

موقع عىل : ديفيد«خالل عمالئها الذين حيتلون مراكز مرموقة يف مجيع دول العامل، وـل 

: HTTP: عنوان موقعهو النورانيونء املشاهري وبعض خطط اإلنرتنت يفضح فيه أسامء هؤال

//WWW.Davidlcke.com  

سلتها رفأ» فاندا أوثمون«برسالة أريزونا إىل صديقة له اسمها »  آيكدديفي «ثوقد بع

يف أمريكا والتي أرسلتها بدورها بالفاكس إىل تدين بالدين اإلسالمي لصديقة أخرى هلا 

هلا هنا يف مرص وهي إحدى قراء ني هبذا املوضوع ومنهم صديقة جمموعة من أصدقائها املهتم

  )12(بي فسلمتني صورة من هذه الرسالة كت

                                                                         
1 ين هنا يف مرص ً رفضت هذه الصديقة ذكر اسمها خوفا من بطش النورانيني وأتباعهم، وعمالئهم املوجود- 2

ًوعموما شكرا هلا ولكل من ساعد . وكنت أمتنى أن أذكر اسمها ألرد الفضل إليها. وحيتلون مراكز مرموقة ً

 .يف إخراج هذه املعلومات التي فضحت الكثري من مؤامرة النورانيني إىل النور
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 بعد ان تسلمتها وكانت هذه الرسالة هي املفتاح لكشف املعلومات املوجودة هبذا الكتاب

  .م1999  أغسطس4يف 

 أنزل هذه الرسالة وعندما قمت بفتح موقع ديفيد آيك عىل اإلنرتنت وجدت أنه مل يكن قد

 .م1999 أغسطس 5عىل موقعه بعد وذلك يوم 

كتب يف البداية مقدمة يعرفها » فاندا أوثمون«إىل » أريزونا«رسالة » ديفيد«وعندما أرسل 

 .» أريزونا«فيها بمن هي 

،  النورانينيكانت إحدى العضوات البارزات يف مجاعة » أريزونا وايلدر«فقال هلا أن 

ري طقوس األضحيات البرشية ملجموعة من صفوة النورانيني ممن ينتمون ُوكانت هي التي جت

 كبري من األسامء والتي ض، وفيكيسنجرإىل العائلة املالكة الربيطانية وجلورج بوش وهنري 

 .» الرس األكرب«كشف عنها يف موقعه املوجود عىل اإلنرتنت واملعروف باسم 

سجنها العقيل املحكم، فانشقت عىل النورانيني ًختلصت أخريا من » أريزونا«ثم أخربها أن 

 حيث 1999 مايو 25وكرست نفسها لكشف ما خيططون له، وأنه تلقى رسالتها هذه بتاريخ 

 يف النورانيونرشحت فيها بالتفصيل النقط الرئيسية لربنامج الطقوس التي سيقوم هبا 

 .احتفالية القرن
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 م1999 يف عام  شبكة اإلنرتنت عىل"ديفيد آيك"الصفحة األوىل من موقع 
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بعد ذلك عن طبيعة هؤالء الناس الذين يتحكمون يف مصري العامل ديفيد ثم حتدث 

برش مع ال تزاوجًفوصفهم بأهنم ليسوا برشا عاديني، ولكنهم يمثلون نتاج ساللة ناشئة من 

لرابع الشياطني والذين يصفوهنم بأهنم أفراد يأتون من خارج األرض ويسكنون يف البعد ا

  . الكثري من الناس منزل الشياطنيوهو ما يطلق عليه، السفيل 

وكائنات البعد الرابع هذا أصحاب  ( تم منذ آالف السننيالتزاوجهذا  ديفيد أن واشار

اقرتب : األطباق الطائرة هم أعوان إبليس واملسيح الدجال من الشياطني كام رشحت بكتايب

 الشيطان يمهدون خلروج الدجال بأطباقه الطائرة دتوعب الصهاينة –خروج املسيح الدجال 

 ).من مثلث برمودا

ثم ذكر ديفيد أن كائنات البعد الرابع هؤالء يتحكمون يف األرض من خالل اتصاهلم ببقايا 

 .هذه الساللة املهجنة بني البرش وبينهم حيث يوجد وسائل انسجام واتصال ذبذيب فيام بينهام

 ينتمي إليها معظم العائالت األرستقراطية والعائالت املالكة وأكد ديفيد أن هذه الساللة

األوربية، ولذلك حترص هذه العائالت عىل التزاوج من بعضها البعض باستمرار لتحافظ 

ًعىل ساللتها املهجنة بني اإلنس والشياطني، وينتمي إىل هذه الساللة أيضا العائالت التي 

ة والتي كان خيرج منها معظم زعامء أمريكا منذ فرتة نشأت يف رشق الواليات املتحدة األمريكي

ً رئيسا الذين تولوا حكم 24م وحتى اآلن، فمن بني الـ 1789عام » جورج واشنطن«رئاسة 

ً رئيسا تنتمي جيناهتم الوراثية إىل هذه الساللة 33الواليات املتحدة حتى عهد كلينتون يوجد 

 ).الشياطني(لسفيل املهجنة بني البرش و كائنات البعد الرابع ا
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 بني اإلنس واجلن وآخرون يؤيدونه ويقولون إن التزاوج التزاوجوهناك علامء ينكرون 

بينهام ال يمكن أن يثمر عن إنجاب مولود إال إذا كان الرجل من اإلنس ألن اجلن ليس له 

 . والوراثةالبيولوجيمني، واملوضوع مثار خالف بني علامء 

 مقدمته أن الطقوس التي سيجرهيا النورانيون ليست فقط يف» ديفيد آيك«بعد ذلك يذكر 

ألغراض احتفالية، ولكن الغرض منها تنشيط جماالت الطاقة والشبكة الكهربائية املتاحة 

ختتلف  للكوكب من جديد، وذلك للتأثري عىل الشعور والوعي اإلنساين، وهذه الطقوس ال

 .يضعن الطقوس التي كانت جترهيا هذه الساللة يف املا

 أن هؤالء النورانيني وأتباعهم لدهيم تقويم سنوي مفصل عن األحداث التي وأوضح

يقومون فيها بطقوس األضحيات، وذلك بام يتوافق مع الدورات الكوكبية والشمسية 

يتحكموا كلية لي يستخدموا هذه الطاقة لتنفيذ جدول أعامهلم املريض كوالقمرية الرئيسية ل

ايف كوكب األرض يف املستق  .بل القريب جد

يف » ديفيد«ومن يراجع كالم ، نص رسالة أريزونا كاملة » ديفيد«وبعد هذه املقدمة أورد 

ه يروج هلم ويروع نمهامجته للنورانيني أنه منهم وأمقدمته وعىل موقعه باإلنرتنت يشعر رغم 

ة البرشية الناس من قدراهتم، فهم يف نظره أناس ذوو قدرات خاصة فائقة وساللة غري السالل

 أن هذا الشك ساورين جتاهه، فهم كثري ما جيندون إالوإن كان كالمه حيمل بعض احلقائق، ، 

 . واهللا أعلم بحقيقة نواياه ًأناسا للرتويج هلم حتت دعاوى مهامجتهم

 قبل حدوث 1999 مايو 25يف بداية رسالتها والتي أرسلتها لديفيد يوم » أريزونا«وتقول 

 : م ما ملخصه1999 أغسطس 11 يوم الكسوف الكيل للشمس
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، 12، 11إن النورانيني سيقومون بإجراء طقوس هلم يف اهلرم األكرب باجليزة بمرص أيام «

ً، خاصة يف أكثر األيام كسوفا وهذه الطقوس سيقوم هبا أكرب زعامء 1999 أغسطس 13

السفيل لكي النورانيني، وهي التي ستمهد لفتح عني حورس وفتح ممر لطاقة البعد الرابع 

لتحام غياب الوعي وسيكون ناتج هذا اال) خطوط الطاقة(تلتحم باخلطوط املروجة لألرض 

 ..النورانيني عىل هذا الكوكب لكل من يعارض

 أغسطس فوق املركز الرئييس للطاقة األرضية 11وإن كسوف الشمس الذي سيحدث يف 

ًيف كرومويل بإنجلرتا سوف حيدث مربعا عظيام هائال من ا ... لطاقة القوية واملؤثرة للغاية، ًً

إلقامة طقوس خاصة بتتويج عـرص ) من قبل النورانيني يف ذلك التاريخ(والتي ستستغل 

 ديـسمرب 31حورس أو إعادة والدة أوزيريس يف احتفالية القرن التي ستقام باجليزة يـوم 

 .م1999

لقديمة ألوزيريس الرمزية اخلاصة بحورس ترتبط باألسطورة املرصية ا) الطقوس(وهذه 

األب وحورس االبن وإيزيس األم العذراء، والتي استخدمت بعد ذلك كأساس لقصة 

 .املسيح عيسى

إن النظام العاملي اجلديد الذي هيدف للسيطرة عىل األرض عن طريق تأسيس حكومة 

) Micro(، وبنك مركزي عاملي، وعملة عاملية، وبرش صغار)الناتو(عاملية وجيش عاملي 

 .» عرص حورس« يطلق عليه النورانيون عرص هذا النظام.هبم جهاز الكمبيوتريتحكم 

 مساء وحتى الثالثة 12 الساعة 1999 ديسمرب 31إن طقس عرص حورس سيقام يف 

 .م2000 يناير 1صباح يوم 
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ًويف هذا الوقت سوف يكون اهلرم مغطى بقبة من الذهب والكريستال وسيكون حمفورا 

عىل اجلوانب األربعة للهرم الذهبي عني حورس، وهذه العني ترتبط عىل الكريستال املوجود 

 القمري يوم اخلسوف، وستقام طقوس أثناء ...بالعني التي ترى كل يشء عىل ورقة الدوالر

 ً. أيضا1999 يوليو 28

سوف يقدمون )  أغسطس13(وخالل الكسوف الشميس واليوم الذي يعقبه هيكات 

ضاجعات ذكرية للضحايا قبل التضحية كرمز لفتح عني أضحيات برشية دموية ويقومون بم

غلق العني الثالثة البرشية والتي ذلك لحورس وفتح ممر إىل البعد الرابع السفيل الشيطاين، و

 .متثل الوعي عىل هذا الكوكب

وسوف يقومون أثناء الطقوس بنزع قلب الضحايا وإتالفه وإحراقه كطقس سحري يرمز 

، وسوف ينزعون الكبد كرمز لنزع القوة، وينزعون العينني كرمز لنزع احلب من قلوب الناس

لنزع البصرية، وينزعون املخ أو العقل كرمز لنزع املعرفة أو الفكر أو الترصف من الناس، 

 .وسوف يرشبون دم الضحايا ألهنم يرون أن هذا الدم هيبهم قوة احلياة

منحوه قوة فهم يفعلون هذا لكي ي. اا روحيإن كل أعامهلم هذه ستقودهم ملا ينوون فعله بن

القمري من الطاقة اخلسوف ستحل عليهم أثناء الكسوف الشميس و) شيطانية بالقطع(

العظمى الكوكبية التي تصدرها الكواكب والتي تزداد أثناء الكسوف، وستكون النتيجة عىل 

 .» ...األرض يف حالة ما إذا نجحوا رهيبة وفظيعة

 يوليو 19ن زواج صوفيا واألمري إدوارد الذي سيتم يف بعد ذلك حتدثت أريزونا ع

حيث إن عائلة وندسور التي ينتميان إليها من العائالت (م والطقوس اخلاصة به 1999

والتي ترتبط بطقوس وخمطط النورانيني، ثم حتدثت عن زواج األمرية ديانا واألمري ) النورانية
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ًاملبنية عىل موقع قديم كان مكرسا » سانت بول«ًتشارلز أيضا يف يوليو، وتم الزواج يف كنيسة 

) الشيطاين(لعبادة اآلهلة عىل تل لودجيت يف قلب مدينة لندن، وهذا املوقع هو املركز السفيل 

 النشط، ثم ذكرت مقتل ديانا، وارتباط ذلك بطقوس العميلللنورانيني عىل املستوى 

 .النورانيني وطقوس عائلة وندسور النورانية

سواء التي ستجري (رسالتها ذكرت أن النورانيني يركزون من خالل طقوسهم ويف هناية 

إىل استحضار طاقات ذبذبية )  أو يف احتفالية القرنم1999 أغسطس 11 يوم أثناء الكسوف

وجتعلهم ) الشيطاين(مرتفعة تدجمهم أو جتعلهم يلتقون بطاقات عامل البعد الرابع السفيل 

أثناء الكسوف وعند (الذين لن حيرضوا عند اهلرم األكرب يندجمون معهم، وأن النورانيني 

سيتواجدون يف أماكن متفرقة من العامل عىل خطوط طول وعرض دقيقة يف ) احتفالية القرن

 28 درجة وخط عرض 19أماكن جتمع الطاقة، ومعظم هذه األماكن تقع عىل خط عرض 

طقوس التي سبق أن درجة وسيقومون يف هذه األماكن بإجراء طقوس من نفس نوع ال

 .ذكرهتا

 .وإىل هنا تنتهي رسالة أريزونا وايلدر
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 الصفحة األوىل من رسالة أريزونا وايلدر إىل دفيد آيك
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 الصفحة الثانية من رسالة أريزونا وايلدر
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 الصفحة الثالثة من رسالة أريزونا وايلدر
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  من رسالة أريزونا وايلدرالرابعة الصفحة 
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م، ثم قمت بنرشها بجريدة عقيديت 1999 أغسطس 4ه الرسالة يوم وقد وصلتني هذ

جمدي / م، واختار هلا األستاذ1999 أغسطس 10 الصادر يوم الثالثاء 350بعددها رقم 

النورانيون يستعدون إلطالق الشياطني يف : »انتباه«سامل، نائب رئيس حترير اجلريدة عنوان 

يوم السابق ليوم الكسوف الشميس الذي حدث يوم ويوم نرشها كان هو ال» ًاهلرم األكرب غدا

ً ويف اليوم التايل بعثت اجلريدة مندوبا عنها وعن جريدة م1999 أغسطس 11األربعاء 

اجلمهورية إىل منطقة األهرامات فقام بمتابعة ما حيدث، وكذلك أرسلت جريدة العريب 

ًمندوبا هلا، وقاموا مجيعا بمتابعة ما حيدث وتصوير السائحني  الوافدين ملنطقة األهرامات ً

 .ملتابعة الكسوف وأداء صلواهتم وطقوسهم يف منطقة األهرامات

 أغسطس صورة هلم وحتتها عنوان عبدة قوى 12ونرشت جريدة اجلمهورية يوم اخلميس 

من هضبة األهرامات وذلك بالصفحة األوىل من اجلريدة، ) أي الكسوف(الطبيعة تابعوه 

الذي أجراه مندوب اجلريدة معهم حيث شاهدهم يؤدون ً ملخصا للحوار 3وبصفحة 

ًصلوات وطقوسا معينة فأخربوه أهنم رجال ونساء من جنسيات خمتلفة وفدوا ملنطقة 

األهرامات بعد أن زاروا املقدسات املسيحية واليهودية بإرسائيل، ثم سافروا لسيناء، ثم 

وأكدوا له أهنم ) طقوسهم(واهتم قدموا ملنطقة األهرامات لالحتفال بالكسوف فيها وأداء صل

يؤمنون بأي دين ساموي، لكنهم يؤمنون بوجود اهللا حيث يرونه يف أنفسهم، ويف كل يشء  ال

 .مجيل يف الطبيعة

 351 معهم بعددها رقم أجراه مندوهبمثم نرشت جريدة عقيديت تفاصيل احلوار الذي 

ن مارسوا طقوسهم باهلرم النورانيو« حتت عنوان 1999 أغسطس 17الصادر يوم الثالثاء 

 .» وقت الكسوف



 56

 ديسمرب 31أهنم سيحرضون ملرص مرة أخرى يف » جون سينتا«ومما جاء عىل لسان كبريهم 

 لالحتفال باأللفية الثالثة داخل اهلرم وقال إن اهلرم بالنسبة هلم يعد حلقة وصل بني 1999

ًيعرفون شيئا عن أرسارها  الإن املرصيني ال يقدرون قيمة األهرام و: السامء واألرض وأضاف

.. وقيمتها فهي ليست جمرد أحجار مثبتة فوق بعضها البعض لكنها مليئة باحليوية واحلياة

وأخرى من أرواح البنائني العظامء .. ستمدها من الطاقة اإلهلية التي تسقط عليها يومياتحيوية 

 .» الذين ماتوا حتتها أو دفنوا فيها

رام تضم لوحات وكتابات وزخارف تكشف الكثري من أرسار وأشار إىل أن جدران األه

ًالعامل القديم وتفرس الكثري من الظواهر التي يعيشها العامل وال نجد هلا تأويال مقنعا ً. 

ًيعد اهلرم جتسيدا عمليا ملا جيب أن يفعله كل إنسان لريتقي بنفسه أن  كام املح جون سينتا

 ويرتفع عن الصغائر يكون يف رحلة من القاعدة وحيقق حريته، فاإلنسان عندما يتسامى

األرضية إىل القمة، والتي متثلها قمة اهلرم، وعندما يصل للقمة يكون قد ختلص من كل ما 

 .يلوث نفسه، ويمتلئ بالنور واحلب لنفسه وللناس وللعامل من حوله

 : ًثم أضاف قائال

وهذه الطاقة .. ة اإلهليةال يستطيع اإلنسان احلصول عىل النور إال من خالل الطاق«

لكن لألسف األهرامات تفقد الطاقة بمرور الوقت أو بسبب تدخل .. تتضاعف عند اهلرم

كام أن عدم إيامن املرصيني بنظرية الطاقة، وعدم استخدامهم للطاقة والنور بمامرسة .. اإلنسان

 .» عباداهتم وصلواهتم داخل اهلرم
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ً رجال 22 الذي كان يرأس جمموعة مكونة من هذا جزء يسري مما جاء بحديث هذا الرجل

وامرأة من النورانيني وعبدة قوى الطبيعة أو بمعنى أدق عبدة الشيطان واملسيح الدجال 

 .كام سبق وأن رشحنا معنى كلمة نورانيني» لوسيفر«املرموز هلام عندهم بالنور 

صفحة م بال1999 أغسطس 12وأشارت جريدة العريب بعددها الصادر يوم اخلميس 

 سائح حرضوا ملنطقة األهرامات ملتابعة الكسوف من هناك ومعظمهم 5000األوىل إىل أن 

من أصحاب املعتقدات الوثنية الذين يعظمون اهلرم، وأن نسبة توافد السياح يف ذلك اليوم 

 سائح يف 1500 إىل 1000كانت أعىل نسبة حيث ال تتجاوز النسبة يف األيام العادية من 

 .اليوم
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 حرضوا للهرم ملتابعة ظاهرة كسوف الشمس هناكالذين بدة قوى الطبيعة والنورانيون ع

 شيطانيةالطقوس الوممارسة 

ديفيد «وهي يف الغالب ليست منشقة عىل النورانيني كام قال » أريزونا وايلدر«وصدقت 

 من ًوإنام هي ما زالت عضوا يف مجاعتهم ولكنها تتظاهر بذلك خلداع الناس ولتتمكن» آيك

 .الرتويج للجامعة بسهولة

 ديسمرب 31فيام جاء برسالتها عن طقوس يوم أريزونا هل ستصدق : والسؤال اآلن

 م؟1999

 .أعتقد أن اإلجابة أصبحت معروفة للجميع اآلن
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وما هيمنا فيام ذكرته هو العني الكريستال التي ستكون حمفورة عىل اجلوانب األربعة للهرم، 

 .فس اهلرم املوجود عىل الدوالرًليصبح اهلرم مطابقا لن

فوزارة الثقافة تنفي وجود هذه العني، وكالم أريزونا يشري إىل فتح العني يف توقيت معني 

السنة التي سيخرج فيها الدجال بمنطقة األهرامات يف إليكرتونيا، أو يف احتفالية أخرى قادمة 

حركات النجوم والكواكب ً، وبحيث يكون ذلك مرتبطا بم بالطبع حسب خطتهم أو تقديره

، وبالطقوس التي  واألشعة الساقطة منها عيل أماكن حمددة يف الكرة األرضية ومواضعها

تسبب يف فتح العني واالتصال بسكان ستجيروهنا ليومهوا الناس أن هذه الطقوس هي التي 

 لالشياطني أعوان املسيح الدجا(الكواكب األخرى أصحاب األطباق الطائرة وعبدة حورس 

 ).وإبليس

ًكون العني غري موجودة عىل اهلرم الذهبي حاليا وسيتم تركيبها عليه مستقبال، واهللا تأو قد  ً

 .أعلم

 .واالحتامل األخري أن يكون قد تم إلغاء وضع هذه العني حتى ال يثار الرأي العام 

وعقب نرشنا لرسالة أريزونا وايلدر بجريدة عقيديت وفضح خطط النورانيني وطقوسهم 

 31بمنطقة األهرامات وليلة م 1999 أغسطس 11يوم التي سيجروهنا أثناء الكسوف 

م، تناولت الكثري من اجلرائد داخل مرص فضح اخلطط الصهيونية من وراء 1999ديسمرب 

 .وضع اهلريم الذهبي فوق قمة اهلرم األكرب وإقامة احتفالية القرن بمنطقة األهرامات

ة أن اهلريم الذهبي سيكون به أي أعني كريستال وأن وعىل إثر ذلك نفت وزارة الثقاف

االحتفالية ال صلة هلا بالصهاينة ولن جتري فيها أي طقوس مع العلم بأن بمفلت الدعاية 

السابق اإلشارة إليه يوضح وجود خميامت سيقيم هبا السائحون القادمون بمنطقة األهرامات، 
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سيقيمون فيها؟ وملاذا مل ترص عىل إقامتهم فهل سرتاقبهم الوزارة داخل خميامهتم هذه التي 

بالفنادق؟ وهل منطقة األهرامات تصلح لإلقامة خاصة أن هذه اإلقامة تستدعي إقامة 

 دورات مياه باملنطقة مما سيؤثر عىل اآلثار املوجودة باملنطقة؟

زاهي حواس رئيس آثار اجليزة بعد ذلك بأن فكرة وضع هريم فوق هرم / وقد رصح د

احتفالية القرن ليس هلا أي صلة بأي مجاعات خارجية، وأن الرسم املوجود عىل خوفو يف 

الدوالر األمريكي تقليد خاطئ للهريامت التي كانت توضع فوق أهرام الدولة الوسطى، كام 

حيث وجد رسومات ملجموعة من ، ًدلت عىل ذلك االكتشافات بمنطقة أبو صري أخريا 

ًالعامل جيرون هريام مكتوبا علي ستاد «باهلريوغليفية، كام اكتشف العامل األملاين » بن بن«ه اسم ً

ًهريام يف دهشور ويرجع تارخيه إىل تاريخ سابق، وأن تفسريه هلذا أن العامل عندما كانوا » ملان

يضعون اهلريم فوق اهلرم فهذا كان يعني أن اهلرم قد اكتمل كله، وليس معنى أن اليهود 

ن نسكت، وقد أعلنا يف كل مكان رسقتهم للهرم وأصبح الناس يف يقولون إهنم بناة األهرام أ

 .أوروبا وأمريكا يعرفون أن اليهود لصوص تاريخ وحضارة

لذلك فإن وضع هريم فوق هرم خوفو يف احتفال مرص باأللفية الثالثة للعامل والسابعة هلا 

رة اهلريم مرصية وبثه عن طريق األقامر الصناعية لكل تليفزيونات العامل سوف يثبت أن فك

 )13(. وعمرها عمر بناة األهرامات% 100

                                                                         
1  .32، ص 1999 نوفمرب 2الثالثاء، :  جريدة األهرام- 3
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» لغز احلضارة املرصية«سيد كريم بكتابه / وموضوع اهلريم الذهبي سبق أن ذكره الدكتور

وكان هذا اهلرم » بن بن«أن اهلرم األكرب كان يوجد بقمته اهلرم الرمزي املسمى : فقال من قبل 

من معدن رسي يسمى األورخيال، وكان هذا اهلرم ًكام ورد يف األساطري القديمة مصنوعا 

ًبالنهار ويشع نورا طوال الليل، وكان يطلق عىل هذا اهلرم ) الشمس(يعكس أشعة اإلله 

.. » األفق املنري«، كام ورد رسمه يف متون األهرام وكتاب املوتى ورمز إليه باسم »عرش اإلله«

 شكل كرة معدنية كبرية من معدن وأن برديات منف وصفت عرش اإلله هذا بأنه كان عىل

 )14(. » األورخيال ويامثل شكل قرص الشمس

س مجعية عيل رضوان أستاذ اآلثار املرصية وعميد كلية اآلثار األسبق ورئي/ أما الدكتور

 املعلومات التي تقول أن اهلرم كان فوق قمته هريم  هذهك يفاآلثاريني العرب، فقد شك

ًا أن هرما من أهرام اجليزة قد وضعت فوقه قمة ذهبية عىل أكد أنه مل يثبت علمي و،صغري 

اإلطالق، وأكد الدكتور عىل اخلويل مدير عام اآلثار املرصية والوجه البحري هبيئة اآلثار 

ًسابقا واألستاذ باآلثار أن قمة األهرامات كانت عبارة عن قطعة واحدة من احلجر اجلريي 

داميك فوق قمة اهلرم، وقد عثر يف السنوات األخرية ًتوضع كآخر ما يمثل مدماكا أو عدة م

عىل مثل هذا اهلرم الصغري ومل يكن به أي أغطية معدنية من أي مادة أو أي معدن، وإن كان ما 

ًيغطى اجلزء اهلرمي من املسالت وجزءا من املسلة نفسها أو كلها أحيانا كان مصنوعا من  ً ً

وكانت ) أي الشمس نفسها( لإلله رع إله الشمس املعدن لكن هذا كان يف املسالت التي ترمز

                                                                         
1  .190سيد كريم، ص . د: ة لغز احلضارة املرصي- 4
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 تنعكس بدورها عىل أرضية املعبد الذي بني املعدينأشعة الشمس عندما تسقط عىل هذا اجلزء 

لعبادة الشمس والذي كانت تقع املسلة به، ومل حيدث أن عثر أحد من قبل عىل أي غطاء من 

مة هلرم خوفو فالبد أن تكون من معدن لقمة اهلرم أو جزء منه، وإن كان البد من عمل ق

ًنوعية احلجر الذي بني منه، واآلثار هلا احرتامها وقدسيتها وليست مكانا لالحتفاالت 

ًوالتجارب والرقص، خاصة أن االهتزازات الناجتة عن هذا كله تؤثر تأثريا كبريا عىل املباين  ً

 )15(.دى البعيد عىل املالسيئالتي من حوهلا وهي عملية تراكمية ويظهر تأثريها 

ار وواضح أن مسألة وجود قمة معدنية هلرم خوفو يف املايض مثار خالف بني علامء اآلث

  . فمنهم من يؤكد ومنهم من يشكك

وأيا كان األمر، ومدى صحة هذه املعلومات، فمام الشك فيه اآلن أن أيدي وخطط 

وزهم املاسونية الشيطانية النورانيني املاسون هي التي وراء وضع هذه القمة التي ترمز لرم

 الثالثة عىل لأللفيةالدجالية، وأهنم هم الذين تولوا أمر الدعاية يف العامل كله إلقامة االحتفالية 

 .هضبة األهرامات باجليزة، ليعلنوا للعامل كله نجاح خطتهم وإحكام سيطرهتم عىل العامل

 األمر سيساعد عىل اجلذب ونحن لسنا ضد وضع قمة ذهبية فوق اهلرم األكرب إذا كان هذا

السياحي ملرص، وبالتايل تنشيط السياحة، ولسنا ضد إقامة احتفالية القرن بمرص وبمنطقة 

ًاألهرامات طاملا أن ذلك سيدر دخال كبريا لنا، ولكننا ضد أن يكون وراء هذه االحتفالية  ً

                                                                         
1  .3، ص29/10/1999اجلمعة :  جريدة الشعب- 5
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نية بأهنم بناة وضد استغالل القمة الذهبية لصالح دعاوهيم الصهيو. النورانيون الصهاينة

األهرامات ومالكوها، وضد إقامة طقوس شيطانية يف بلدنا اإلسالمي ويف شهر رمضان 

الكريم، أو حتى جمرد تسهيل هذا األمر هلم ولو كان لصالح السياحة، وضد إقامة أي منشأة 

ب ًأو خميامت أو دورات مياه تؤثر بالسلب مستقبال عىل آثارنا التي تعد من ممتلكات هذا الشع

القومية واحلضارية والتارخيية، ألن ختريب اآلثار جريمة يف حق وممتلكات هذا الشعب والتي 

جيوز ألي خملوق أيا كان مركزه وموقعه أن يترصف فيها بترصفات فردية دون الرجوع إىل  ال

 .املتخصصني، والشعب املالك احلقيقي هلذه اآلثار

  تابإضافات وتعقیبات علي الطبعة األولي من الك
 من هذا الكتاب الصادرة يف األويلهبذا الفصل هو ما سجلناه بالطبعة ًسابقا كان ما قلناه 

 يف موعدها وتم االحتفالية أقيمت ، وقد أسابيع ببضعة االحتفاليةم قبل 1999هناية عام 

 الصور  عرض بعض وليس كلاالحتفالية، وتم خالل إلغاء فقرة وضع اهلريم الذهبي 

بسب كثرة الضباب يف ذلك اليوم ، وذلك ًوز املاسونية التي كان مقررا عرضها الرمب املتعلقة

 . عرض كل الصور مما تعذر معه الليزر تسبب يف تشتيت أشعةوالذي 

فو ظهرت جمموعات من البرش تسري يف كان ختام احلفل يمثل حجا ماسونيا إىل األهرامات 

 .  وهي عيل شكل أجنحة اخلفافيشفوعة مرويف أيدهيم أعالم موكب كبري يشنه مواكب احلجاج 

فيه  ارك يف العرش األواخر من رمضانمبالرئيس املخلوع كان احلفل الذي حرضه و قد رشبت 

 .ن  تدنيس املقدسات هو قربان للشيطااخلمور وارتكبت املوبقات ألن

أثناء احلفل وقد طمسوا إحدى العينني و لكي يبدوا نرشت جريدة الشعب صورا ألجانب 

 .ل م العور مثل الدجاعليه
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 عيل واجهات اهلرم األكرب 31/12/1999فيام ييل صور ملا تم عرضه باالحتفالية يوم و

وصور اإلله ست الذي يشبه وجهه وجه ، ) عني حورس(من رموز ماسونية كالعني الواحدة 

عامل والبوابة التي ترمز لفتح احلواجز بني ، وصور النرس أو الصقر حورس ، الكلب أو احلامر 

والسمكة التي ،  ورجال ونساء بزي خفافيش الظالم، والنجمة السداسية ، اإلنس والشياطني 

  :ترمز لدخول األرض لربج احلوت
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الطبعة األويل من هذا الكتاب أن النورانيني لن هيدأ هلم بال ب م1999 عام يف أكدناوقد 

، وسيحاولون إقامة احتفالية أو عدة اهلريم الذهبي فوق اهلرم األكرب بعد إلغاء بند وضع 

 هلا دالالت خاصة عندهم ، ويف أخري يف منطقة األهرامات يف تواريخ أخرياحتفاليات 

 اهلريم الذهبي أو أي رمز ماسوين آخر فوق اهلرم دي هذه االحتفاليات سيحاولون وضعاح

 .األكرب 

م ، وكانوا خيططون 11/11/2011حاولة مرة أخري يوم وبالفعل لقد حاولوا هذه امل

لوضع نجمة سداسية مصنعة من الكريستال فوق قمة اهلرم األكرب ، لكن احلفل تم إلغاؤه 

 .نتيجة تظاهر بعض احلركات الثورية ضد إقامة هذه االحتفالية 

 العام  األمنيًفقد نرشت جريدة اليوم السابع قبل هذه االحتفالية خربا مفاده موافقة

 األكرب يوم حول اهلرم عىل إقامة حفل لليهود مصطفى أمني للمجلس األعىل لآلثار الدكتور

 .م 11/11/2011

موافقة كل اجلهات   ترصحيات خاصة للجريدة إنه وافق عىل إقامة احلفل بعديفوقال 

 بأيم يتعهد خالله بعدم القيا األمنية بمرص، مؤكدا أن منظم احلفل سيكتب إقرارا عىل نفسه

شعائر دينية، وأن احلضور سيقومون بعمل دائرة  وعدم إقامة أية األثريعمل يرض باملوقع 

 .بعضهم ويقومون بإضاءة الشموع فقط أيدي يفحول اهلرم ويمسكون 

اهلرم األثرية، إنه عرض عىل األمني العام ملفا حول   مدير عام منطقةوقال عىل األصفر

املواقع اإللكرتونية تفيد بأن هذا  يه قاموا بكتابة دعوات عىل امللف أن منظميف، موضحا  احلفل

 أن هذا وأوضحالنجمة الذهبية أعىل قمة اهلرم،  احلفل لعمل الطقوس الدينية الستقرار

احلفل سيقوم بكتابة برنامج احلفل ضمن اإلقرار، وسرياقب  الكالم غري دقيق، وأن منظم
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بالربنامج سيتم وقف احلفل، فيام أكد مصدر مطلع األثريني، وإن مل يلتزم  احلفل جمموعة من

هذا  املجلس األعىل لآلثار أن املجلس األعىل للقوات املسلحة طالب بفتح حتقيق حول من

 .احلفل

 العامل يفاليهود يعتقدون أن هذا اليوم لن يتكرر   أنويعود الرس يف حتديد هذا التاريخ إيل

 الذي م هذا اليويف سينتهي يعتقد أن العامل ، ومنهم من«11/11/2011» ألنه حيمل تاريخ

  . حياة املاسونية واليهوديففاصال  يعد يوما

 شكل يفاهلرم   حولبااللتفاف احلفل يف احلارضين وكان برنامج احلفل يعتمد عيل قيام

 .نجمة داود، وسيضعون ماسة عىل شكل النجمة أيضا عىل قمة اهلرم

 هيودي 1200لتنظيم حفل دعت إليه  ، البولندية"ليلىل رايسني"املعتقد دفع رشكة وهذا 

 تساعد عىل استقرار النجمة الذهبية التيالطقوس الدينية   إقامةيف للمشاركة من أنحاء العامل

  .األكرب، لتتحقق بذلك نبوءة اليهود بالعودة إىل مرص أعىل قمة اهلرم

نجليزية، وضعت ، باللغة اإل"11 _11"موقعا خاصا لالحتفال بعنوان  ودشنت الرشكة

  خيرج من أعىل قمته طاقة نور ذهبية، وقالتللدعوة وهى عبارة عن شكل اهلرم عليه صورة

  البرش مثلام حتبباقيإن كنت حتب نفسك وحتب والديك وأطفالك، فحب " الدعوة يف

 التياحلب   هذا احلب، وأجعل طاقتك من طاقتهم، أرسل طاقةيفهؤالء، وشارك العامل كله 

هبا احلياة، من أجل البقاء  عنا، ليمتصها اهلرم وتعود لنا مجيعا طاقة جديدة نستمدبداخلك م

 هذا االحتفال يفاهلرم بمشاركتك  عىل هذا الكوكب جيب عليك تسهيل عملية تفعيل طاقة

 ."اخلاص باخلري لألرض كلها

 :وفيام ييل بعض صور الدعاية هلذه االحتفالية وصورة نجمة الكريستال السداسية 
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 ائتالفات ثورية، منهم ائتالف ثورة مرص احلرة، االحتاد العام للثورة، 10وقد أعلنت 

وحركة اإلخوان املرصيني، وصعيد مرص، واللجنة التنسيقية جلامهري الثورة، بالتضامن مع 

عدد من الناشطني والشخصيات العامة واحلركات الثورية، عن دعوهتم ألداء صالة اجلمعة 

 احتجاجا عىل موافقة املسئولني عىل إقامة احتفال امة مظاهرة حاشدةرم وإقحتت سفح اهل

 .سفح األهرامات... للامسونيني عند

 . ثار حوله جدل كبريالذي  إلغاء احلفلعنعالن لإل وهو ما دعي حمافظ اجليزة

ورصح مصدر مسئول بمحافظة اجليزة، أن اإللغاء تم بصفة هنائية، وذلك بالتنسيق مع 

ًاألعىل لآلثار وهيئة تنشيط السياحة واجلهات األمنية، مؤكدا أنه تم إخطار الرشكة املجلس 

 . من إقامة احلفل املنفذة للحفل بقرار اإللغاء منذ أكثر من أسبوع
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  الفصل الثالث
 

 

 

 

  حورس الفرعوني وحورس الدجال
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 الذين يمهدون أن العرص القادم يسميه النورانيون» أريزونا وايلدر«أوضحت السيدة 

أي أن » عرص حورس«) املسيح الدجال(األرض حلكم مسيحهم وإهلهم وملكهم املنتظر 

والسؤال اآلن ما هي العالقة بني حورس أو . املسيح الدجال سيأيت باسم حورس أوزيريس

حوريس الذي أهله الفراعنة يف األسطورة األوزيرية وبني املسيح الدجال أو حورس 

 و يف احلقيقة ست أو قابيل؟النورانيني الذي ه

، ثم نقارن بينها وبني بعض احلقائق املتعلقة الفرعوينًتعالوا أوال لنراجع قصة حورس 

 .باملسيح الدجال

وردت قصة أوزيريس وإيزبس وحوريس يف الكثري من النصوص الدينية القديمة لقدماء 

 الدينية، كام قص املرصيني، ككتاب املوتى الفرعوين، ومتون األهرام وبعض الربديات

ًاليوناين قصتهام يف كتابه، وحذف منها كثريا من التفصيالت التي رآها غري الئقة » بلوتارخ«

 )16(. بل نابية، والتي رأى أهنا إضافات وحتريفات من رواة القصة

ا مع قصة هابيل وقابيل ابني آدم، بل هي نفس القصة  والقصة تتشابه إىل حد كبري جد

ا هت معامل القصة بام أدخل عليها من حتريفات ومبالغات وخرافات أضافهبعينها، لكن تشو

ًا كل أبطال القصة، ويمكن أن نخلص القصة طبقا ملا روي هلَّالناس والكهنة، وأهلوا من خال

                                                                         
1 و د عبد. أدولف إرمان، ترمجة د:  ديانة مرص القديمة- 6 ، طبعة 97حممد أنور شكري، ص . املنعم أبو بكر، 

 .مكتبة األرسة
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يف النصوص املختلفة هلا بعد حذف ما شاهبا من خرافات وأباطيل وأشياء منكرة ال يقبلها 

 )17(: العقل يف اآليت

: وحورس في النصوص الفرعونیة) ھابیل(وأوزیریس ) قابیل( قصة ست :أوًال

 : قولتف أدم أبناءبني حتكي القصة بداية تاريخ البرشية وأول رصاع نشأ عىل األرض 

اإلهلني شو وتفنوت ومها اهلواء واملاء ) خلق( أنجب )18() اهللا(» رع«إن اإلله األكرب «

الذي خلق اهللا منهام بعد ذلك الساموات واألرض أو  األزيل واحلقيقة أهنام الدخان واملاء(

لق كب أو جب إله أو ) النجوم والكواكب ومنها كوكب األرض ٌ ومن تزواج شو وتفنوت خ

آدم الذي خلق من أديم األرض أو تراهبا أو مادة كوكبها وهو الكب أو اجلب (حاكم األرض 

 أربعة أبناء ت جب ونو، وأنجب)حواء(وزوجته اإلهلة نوت أو نوة ) عند الفراعنة القدماء

                                                                         
1 القة بني املسيح  مع مالحظة أن هناك أباطيل أخرى يف الراوية سنبقي عليها ونقصها ألهنا ستوضح الع- 7

ال وأوزيريس، ألن هذه األباطيل هي نفس األباطيل التي سيزعمها املسيح الدج  .الدجال وحورس 

 

1 لإلله رع رمز النور أي اهللا النور، وأطلقوا عليها نفس اسم اهللا رمزي الفراعنة بعد ذلك الشمس كبديل   عبد- 8

ويعني اسمه النور أيضا، وهو اسم من أسامء اهللا احلسنى يعني الراعي ملخلوق» رع« ًاته أي الويل أو الرب 

ًوللمزيد من التفاصيل سنصدر قريبا إن شاء اهللا كتابا يفرس أسامء اهللا احلسنى وقصة بداية خلق الساموات  ً

وبداية البرشية يف النصوص   .الفرعونية واألرض 
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، وأوزيريس وأخته التوأم )19(ست وأخته التوأم التي ولدت معه يف بطن واحدة إيزيس: هم

 . وبوجودمها بدأت البرشية. التي ولدت معه يف بطن واحدة نفتيس

ملك (ًحاكام عىل األرض كلها ) أدم(جب جعله من ايزيس ، ووتزوج أوزيريس 

ا ونباهتا وقطعاهنا وطيورها وكل ما يسبح يف الفضاء وديداهنا ، هبوائها ومائه)القطرين

  بخالفة أوزيريس له يف األرض)اهللا(من رع ) آدم(ووحوشها، وذلك بناء عىل أمر تلقاه جب 

فملك أوزيريس األرض . وكان أبناء جب قد كثروا يف األرض وتناسلوا يف ذلك الوقت

ًفكان ملكا عظيام، عادال، خريا، وعلم الن ًً  ). آدم(ًاس علوما كثرية ورثها مما علمه اهللا جلب ً

ًوكان أوزيريس بجانب ذلك قوي الشكيمه، وبطال من أبطال احلروب، وكان أعداؤه 

 . يرجتفون أمامه

لسبب ما مل يذكر يف النصوص، والسبب ) هابيل(من أوزيريس ) قابيل(ست قلب وأوغر 

ت لقتل أخيه، واتفق عىل هذا األمر واضح ومعروف وهو الغرية واحلقد بالقطع، فتحايل س

وقيل أنه قطع . مع جمموعة من أتباعه، ونجح يف النهاية يف قتل أخيه أوزيريس، وأخفى جثته

 . جثته إىل أربع عرشة قطعة، وبعثرها يف أرجاء األرض

                                                                         
1 مجة ماهر جوجياين،  تر–لويت  كلري ال– املجلد الثاين – نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مرص القديمة - 9

والتوزيع130ص  والنرش   .، نرش دار الفكر للدراسات 
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وحيدة مسكينة ال تعرف أين املكان الذي استقرت فيه جثة زوجها، » إيزيس«وبقيت 

دون ملل، وساعدهتا يف ذلك أختها » أوزيريس«تبحث عن جثة فجابت األرض كلها 

 .  »نفتيس«

وهو يقابل الغراب يف (» أنوبيس«فأرسل إليها اإلله » رع«وعطف عليها اإلله األكرب 

القصة اإلسالمية، ولكن أرسله اهللا لست لرييه كيف يكفن ويدفن جثة هابيل وليس إليزيس، 

امء، فجمع أشالء جثة أوزيريس، سإليها من ال» سأنوبي«فنزل ) كام يروى يف القصة هنا

 به حيتذيًوطواها يف لفائف، وأتم كل املراسيم التي أصبحت فيام بعد نموذجا لتكفني املوتى 

 . )20(» املرصيون

وبكت إيزيس عىل أوزيريس، ثم حتولت إىل طائر لتعيد احلياة لزوجها، وأخذت ترفرف 

سده امليت نتيجة الكلامت السحرية التي أخذت تنطق بجناحيها فوق اجلثة، فدبت احلياة يف ج

 . هبا

وملا كان من الصعب عىل . ثم متددت عىل جسده وجامعته ومحلت منه بابن هو حورس

ًأوزيريس أن يعود إىل هذه احلياة الدنيا، فقد أصبح لزاما عليه أن حييا حياة ثانية، لذلك رأى 
ًرواة القصة أنه أصبح ملكا وإهلا لعامل اآل ًخرة واملوتى بعد أن كان ملكا لألحياء، ولكن النرص ً

                                                                         
2 ً وروي أيضا أن االختني إيزيس ونفتيس مها اللتان قامتا بتحنيط جثامن أخيهام حفظا له من الفناء ووضعناه يف -0 ً

 .قربه
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ا فوق األرض إذ ترك هلا وريثه الذي أنجبه من إيزيس بعد موته، والذي  ً كان حليفه أيض

 . جتسدت روحه فيه، أو بمعنى آخر احتدت روحه يف روح ابنه حوريس

 بطنها من إن إيزيس خافت عىل ولدها الذي حتمله يف: وترسد النصوص بقية القصة فتقول

الذي أصبح ملك األرض فهربت إىل أحراش الدلتا، وهناك وضعت ولدها » ست«بطش 

حوريس، وتعرض حورس للكثري من املخاطر، لكن يقظة أمه وعنايتها له جعلته ينجو من 

 حوريس يف اخلفاء وعندما بلغ سن الرجولة خرج من مكمنه وصار له وشبهذه املخاطر، 

لكه والذي كان من املفروض أن يؤل إليه قاتل أبيه ست، ومغتصب مأتباع، فقرر االنتقام من 

 . هو

وتشوه ) 21(وتقاتل حورس وأتباعه، وكان نتيجة ذلك القتل أن فقد حورس إحدى عينيه 

فخلصهام من بعضهام البعض » حتوت«وتدخل اإلله . ست، وانترص حورس يف النهاية

أن تفل فيها وقرأ عليها قراءات وطببهام، واسرتد عني حورس من ست وطبب عني حورس ب

 فهو مسئول الكتابة ًواإلله حتوت ليس إهلا بل هو أحد مالئكة السامء العظام(سحرية فشفيت 

يف نصوصنا املسئول عن تدوين املقادير اإلهلية يف املخلوقات الساموية أي هو املالك القلم 

 عبارة عن نوع من الطب ، وواضح أن الطريقة التي عالج هبا حتوت حورس كانت)اإلسالمية

 . باألعشاب وإلقاء الرقي

                                                                         
2  .ً يف بعض الروايات قيل إن حورس فقد عينيه وليس عينا واحدة-1
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بعد ذلك أخذ حورس يبحث عن والده القتيل حتى يرفعه من بني املوتى ويقدم له عينه 

وهذا العمل الذي يدل عىل الرب بالوالد . املصابة التي ضحى هبا من أجله كنوع من الرب ألبيه

التي كانت مقدسة من قبل » حورسعني «ًكام جاء مذكورا يف متون األهرام ضاعف تقديس 

ا لكل تضحية وفداء، وصارت كل هبة  ً يف التقاليد والشعائر املرصية القديمة حتى صارت رمز

 كام أصبحت هذه )22(خاصة إذا تقدمت باسم قربان للمتوىف » عني حورس«أو قربة تسمى 

ا السرتداد احلق يف املرياث والنرص  ً   .)23(العني رمز

أي قطع  ()24( ء ستبإخصاص أن حورس أثناء قتاله مع ست قام وتذكر كثري من النصو

 حماربة، وقيل يف بعض الروايات أن أنوبيس هو الذي فعل ذلك أثناء )ذكره وخصيتيه

 . حورس لست

                                                                         
2  .، مكتبة األرسة118 - 177سليم حسن، ص .  ترمجة د- برستيد -لضمري  فجر ا-2

 

2  .159مصدر سابق، ص :  نصوص مقدسة ونصوص دنيوية-3

 

2  .، مكتبة األرسة186الطبعة الثانية، بوزنر وآخرون، ص :  معجم احلضارة املرصية القديمة-4
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 اآلهلة املجتمعون هناك هفحيا) آدم(مه إيزيس إىل قاعة جب وعندما انترص حوريس قادته أ

ًأهال بك حوريس يا ابن أوزيريس، أهيا : قائلني له) عنة الذين أهلهم الفراأبناء وأحفاد آدم(

 . » الشجاع خملص حقه ابن إيزيس ووريث أوزيريس

ًلكن ست رفع تظلام إىل املحكمة طاعنًا بشدة يف صحة ميالد حوريس ونسبته إىل 
  .ألنه ولد بعد وفاة أبيه فبالتايل فهو ليس ابنه) وبالطعن طعن يف أحقيته يف الوراثة(أوزيريس 

وطلب ست أن يؤول إليه احلكم ألنه ال جيوز إعطاء منصب أوزيريس البنه وأخيه 

 . موجود عىل قيد احلياة

وأقر أعضاء املجلس أو املحكمة بصحة نسب حوريس ألوزيريس، واختلفوا فيام بينهم 

 . ٍّعىل أحقية حوريس مرة أخرى واملجلس مل حيسم القضية لصالح أي منهام ملدة ثامنني سنة

 النهاية استقر رأي املجلس عىل أن ينصب حوريس مكان والده كملك عىل األرض، ويف

فغضب ست وأقسم أنه سينزع تاج امللك األبيض من عىل رأس حوريس ويلقيه يف املاء 

 . ويقاتله حتى يسرتد منه العرش

ونشب بينهام رصاع جديد حتكيه القصة بأسلوب ملئ باخلرافات واملبالغات، كام يالحظ 

حداثه تداخل بني هذا الرصاع وأحداث الرصاع األول الذي نشأ بينهام قبل رفع األمر يف أ

بمعاجلة عينيه ورد برصه ) وليس حتوت(ور ة كنزع ست لعيني حوريس وقيام حاحتللمحكم

 إلخ ... إليه

 أن حترض إيزيس)  أدم–أتم (ًوأخريا أعلنت املحكمة أحقية حوريس، وعندئذ كلف أتوم 

ا باأل ً مه عىل عدم إذعانه لقرارات املحكمة، فأذعن ست وترك حلوريس غالل، والست مقيد
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منصب أبيه، فاعتىل حوريس عرش أوزيريس، وتوجوه بالتاج األبيض، وحيت إيزيس ابنها 

 . كملك طيب عىل البالد

بأن عليهم أن يعهدوا إليه بست لينفى إىل » رع حور آختي«أما مصري ست، فقد أعلن 

 ) 25(. ًوتصبح نصيبا له) مراءاألرض احل(الصحراء 

 وأن يسمع ة األبنعه يف منزلضأمر بإحضاره إليه لكي ي» رع«ويف رواية أخرى قيل إن 

 )26(. صوته يف السامء وأن خيشاه اجلميع

 .وهبذا انتظم كل يشء وابتهجت السامء واألرض بأكملها

 )27(. استهويف رواية ثالثة قيل إن حورس سحبه إىل كبد السامء لتتكفل اجلن بحر

  

  

                                                                         
2  . اهلامش96أدولف إرمان، مصدر سابق، ص :  ديانة مرص القديمة-5

 

2  .نفس الصفحة:  املصدر السابق- 6

 

2  .140مصدر سابق، ص :  نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مرص القديمة- 7
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: العالقة اللغویة بین اسم قایین وست وأوزیریس وھابیل

ْكام هو واضح فالقصة حتكي الرصاع الذي حدث بني ابني آدم املذكورين يف القرآن،  ْ
ْواملعروفني عند املفرسين بقابيل وهابيل، والقرآن مل يذكر اسمهام، واسام قابيل وهابيل 

ني يقا: دان يف التوارة سفر التكوين اإلصحاح الرابع مهامنقوالن عن التوراة واالسامن الوار

 .وهابيل

 )28(. » حداد«وقابني اسم عربي أصله سامي ومعناه 

إيل، وهاب بمعنى عطية أو هبة، وإيل هو + هاب : وهابيل اسم عربي مكون من مقطعني

ل اسم سامي هبة اهللا وهناك من يرى أن هابي: يكون معنى هابيلوبذلك ،  اليهود سم اهللا عندا

 )29(. ابن: معناه نسمة أو بخار أو اسم آكادي معناه

، فسيتضح )سميث (Smith: ًوإذا علمنا أن معنى كلمة حداد يف اللغة اإلنجليزية مثال هي

لنا العالقة بني قايني وست، فست اسم قريب من سميث أو سميت فإذا حذفنا حرف امليم 

ًمن سميت عىل اعتباره حرفا زائدا عىل اجل  بمعنى حدد أو وضع Set: ذر األصيل للكلمة وهوً

                                                                         
2  .710دار الثقافة، ص :  قاموس الكتاب املقدس- 8

 

2  .993 املصدر السابق، ص - 9
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سيت، وهو نفسه اسم ست الذي ينطق ست، سيت، سيث عند اليونان : فسيصبح االسم هو

)Sêth.( 

ًكام أن ست كان رمزا للظالم والنار والريح احلارة وصار إهلا أمحر ملتهبا ينفث الدخان  ً ً

 .وينرش املوت والرش

 .وهو نافخ الكري أو النارواحلداد يعتمد عمله عىل النار 

فإن ست قد تكون » آهلة مرص العربية«يف كتابه » عيل فهمي خشيم«وكام أوضح الدكتور 

املشتق منه ) أو شت حيث إن الطاء والتاء يتبادالن يف كثري من اللغات(مشتقة من اجلذر شط 

يح احلارة حتمل بعض معاين النار واحلرارة والر كلمة شياط وشواط أو شواظ وكلها كلامت

 : اجلنوبية، ومنها اشتقت الكلامت املرصية القديمة

 .بمعنى أوقد النار، أو أشعل، شيط: Sti» س ت ى«

 .بمعنى حدقة، برق، نظر بحرارة: Sti» س ت ى«

 )30(. بمعنى حرارة، شياط، شواظ: Sti» س ت ى«

 )31(. ًوقاين يف اللغة العربية بمعنى حداد أيضا

                                                                         
3  .435 - 434، ص 1عيل فهمي خشيم، جـ. د:  آهلة مرص العربية-0

 

3  .العربيةجممع اللغة :  املعجم الوجيز- 1
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التي ترمز إىل النار واحلرارة واللون األمحر » ست« معنى كلمة مما سبق تتضح العالقة بني

الدموي والريح، وكلمة قايني التي تعني احلداد وهو نافخ الكري أو النار أو نافخ الريح احلارة، 

سواء يف اللغة الغربية أو العربية أو اإلنجليزية أو اليونانية أو املرصية القديمة، فهناك ترابط 

 . ة ومرادفاهتا يف اللغات املختلفةت يف املرصية القديمواضح بني معنى س

وللمزيد من التفاصيل حول معني اسم ست والشخصيات التي ظهر هبا املسيح الدجال (

 للشعاع األزرق سورة الكهف ومرشوع ناسا أرسار: يف التاريخ اإلنساين راجع كتابنا 

، فبهذا 2011 الصادر عام – دجالوكشف أقنعة النظام العاملي اجلديد حتت قيادة املسيح ال

أو  قابيل أوست : الكتاب أثبتنا أن أهم الشخصيات التي ظهر هبا الدجال يف التاريخ هي 

  وبني إرسائيل هم نسله وأحفاده الذي سامه به أدم كام جاء بالقرآناالسمإرسائيل وهذا هو 

 واإللهإلله بعل  بني إرسائيل ، وهو اأضل ، وهو السامري الذي ويعقوب ليس إرسائيل

وهو شق الكاهن ، واإلله سوتخ اهلكسويس والساحر بلعام بن باعوراء ، تيفون اليوناين 

أن حتمل عليه يلهث الذي أتاه اهللا آياته فانسلخ منها فأصبح كالكلب  وسطيح الساحر ، وهو

  .)الخ ......ُ، وهو عزير الذي قالت اليهود أنه ابن اهللاوان ترتكه يلهث

أوزيريس ،ف» أوزيريس«قة واضحة جلية بينه و بني اسم فالعال» هابيل«بة السم أما بالنس

ًورمزا أيضا للخري واحلياة اآلخرة . ًكان رمزا للعطاء والنامء واخلصب واملاء والفيضان والنيل ً

 .ًالسعيدة والبعث وكان يف نفس الوقت موصوفا بالقوة ورباطة اجلأش

أو » حايب» «حعبي«:  ومن أسامء النيل عند الفراعنةًوأوزير أو أوزيريس كان رمزا للنيل

يف العربية إليها، وتنطق » إيل«هي عينها هابيل بعد إضافة اسم اهللا » هايب«وها » هايب«

 .سعيد، موفق، مرسور:  معناهاHappy: و) Hapy(يف اإلنجليزية » حعبي«



 87

 .تعني النيل، والنيل رمز للعطاء وهبة من اهللا ملرص» هايب«و

 .تعني اهلبة أو العطية من اهللا يف العربية)  إيل–هاب (ل وهابي

التي تعني اهليبة والعظمة فيقال ذو مهابة أو » هاب«ويف العربية هاب قد تكون مشتقة من 

َّهب«كون مشتقة من أو قد ت. جل ذو قوة وعظمة وإجاللهائب أي ر التي تعني النهوض » َ

ِهب«أو قد تكون مشتقة من . والبعث واإلثارة هبل فالن : بمعنى فقد العقل والتمييز، فيقال» َلَ

ًأي فاقد عقله ومتييزه، ويقال له أيضا أهبل، واألهبل تطلق أيضا عىل الساذج . ًهبال فهو هابل ً

 .أو الطيب طيبة زائدة عن احلد

ُهبل«و  َ هو الصنم الذي كان يعبده العرب بالكعبة، وكان هذا هو صنم هابيل أو » ُ

ألن اسمها ينطق إيزي أو إيزة أو » العزى«ًعرب أمه إيزيس أيضا حتت اسم أوزيريس، وعبد ال

عيزة أو عزة فالعني تقلب إىل ألف يف اللغات األوروبية وبعض اللغات السامية فينطقوا 

فإيزيس هو   ،اللغة اليونانيةاسمها هي حرف زائد يف  يف ةوالسني األخري» Adel» «عادل«

 وإضافة حرف السني يف عني مع األلفلأو عزي أو إيزي لتبادل ا اليوناين لعزة أو أيزة االسم

 . هناية االسم باليونانية

ًونظرا ألن » حرس«و» إزر«أو » إرس«وأوزيريس أو أوزير يكتب اسمه يف املرصية القديمة 

، وعبد »زيرُع«أو » عزر«ًالعني تقلب ألفا يف كثري من اللغات، فقد يكون أصل االسم 

 كثري يفحيث إن السني والشني تتبادالن » أرس«أو » أشور«وريني باسم أوزيريس عند اآلش

 .من اللغات

» مردوخ«ُوعند البابليني عبد اسم » اسرت«أو » عشتار«عندهم باسم » إيزيس«وعبدت 

 .وهو اسم أوزيريس املرصي» أرس«وكان من أسامء مردوخ 
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السعادة، والرساء التي و منه الرسور و» رس«قد تكون مشتقة من اجلذر العريب » أرس«و

 ).مات أو ترك الدنيا(أي مىض وذهب » ََرسى«تعني النعمة والرخاء واملرسة ومنها 

ومنها اإلرساء للسامء أي الصعود إليها، فيقال أرسى به إىل السامء، أي صعد به إليها، 

 ).اخلالد(تعني الدائم الذي اليزول » الرسمد«و

» ورس«أو » أزر«عىل أنه مشتق من » أوزيريس«معنى » عيل فهمي خشيم«وفرس الدكتور 

والتي تفيد مجعيها القوة والشدة واملؤازرة وشدة اخللق وبالتايل قال إن ... » رس«أو » إرص«أو 

قوة دفع النيل أو قوة األرض والزرع واإلخصاب، أو : يمثل القوة عىل كل حال» أوزيريس«

 )32(إلخ ..  البعث وإعادة احلياةقوة الشمس، أو قوة انتصار اخلري عىل الرش أو قوة

العطاء :  تعني ومعانيهام املختلفة التيوأوزوريسمما سبق ندرك العالقة بني ا سم هابيل 

صب والبعث واملاء والنيل والسعادة والقوة ورباطة اجلأش والطيبة الزائدة اخلواخلري والنامء و

 .إلخ.. عن احلد وإعانة الغري ومؤازرته

ْحرس«أوزير أما إذا أخذنا اسم  َ َحرس«فاألوىل مشتقة من اجلذر العريب » حزر«أو » ِ َ ومنها » َ

َاحلرسةُ بمعنى احلزن والندامة، ومنها  َاحلرس«َ بمعنى الكشف، فيكون معنى اسمه احلزين، » َ

                                                                         
3  .323مصدر سابق، ص :  آهلة مرص العربية- 2
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 والكاشف أي كاشف األرسار أو املكشوف عنه احلجاب أو كاشف ما يف نفسه الذي ال

ا أي   )33(. إلخ.. أنه طيبيضمر ألحد غال أو حقد

ر«أما  ر«فهي مشتقة من اجلذر العريب » حزَ َحزَ ُ اليشء بمعنى خري ما فيه، » َ رة َ َومنها حز

ور« َ ُاحلز فيكون بذلك معنى اسمه القوي وأصل اخلري، وهاتان الصفتان كانتا . )34(أي القوي» َ

 . من صفات أوزيريس

س، املذكورة يف الربديات وحوري)  قابيل–ني يقا«، وست )هابيل(من قصة أوزيريس و

ض احلقائق التي يمكن استنتاجها من والنقوش الفرعونية السابق ذكرها، نجد أن هناك بع

 : القصة والتي هلا صلة ببعض األمور والصفات اخلاصة باملسيح الدجال وهذه احلقائق هي

 .أوزيريس كان أصل اخلري يف األرض، وست كان أصل الرش والفساد والغش

 . ُملك األرض من أوزيريس بالغدر والقوةاغتصب ست 

عندما تقاتل حورس وست، اقتلع ست عني حورس، وشوه حورس وجه ست وخصاه، 

ًومل تذكر الروايات نوع التشويه الذي حدث لوجه ست، هل قصد به أن حورس اقتلع أيضا 

 عني ست أم أنه أحدث تشوهات أخرى يف وجهه؟

                                                                         
3  .املعجم الوجيز، خمتار الصحاح، املصباح املنري:  راجع- 3

 

3  . نفس املرجع السابق- 4
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اقتلع إحدى عيني ست كام قلع ست إحدى كون حورس ي واألقرب للعقل واملنطق أن

 عينيه؟

ًوقد تكون العني التي أهداها حورس لوالده هي عني ست وهلذا كانت رمزا السرتداد احلق 

 .املغتصب والنرص

وأيا ما كانت احلقيقة فسنعترب أن ست هو الذي قلع عني حورس وحورس خصاه، وبالتايل 

َون أعور وعينه التي عاش هبا مل تكن عينًا فحورس رغم معاجلة حتوت وتطبيبه لعينه سيك
 عىل ست إذا كان حورس قد اقتلع إحدى عينيه، أو العينني هطبيعية، ونفس احلال سنطبق

هذا باإلضافة إىل أن ست أصبح خصيا بعد ذلك وبالتايل سيكون غري قادر عىل . ًمعا

 .اإلنجاب ولن يولد له ولد بعد اليوم الذي خصاه فيه حورس

 الروايات يف مصري ست؛ فذكر ببعضها أنه قيد باألغالل وتم نفيه إىل الصحراء اختلفت

وذكر البعض اآلخر أنه سبح إىل كبد السامء أو إىل مكان ما جمهول وتكلفت اجلن بحراسته 

كأنه أصبح من املنظرين مثل ومل يرد بالروايات ما يؤكد أن مصريه انتهى إىل املوت أو القتل و

 .املعلوم املقدر له والذي ستفك فيه قيوده فيخرج عىل الناس برشه وفتنه إىل الوقت إبليس

ًوقصة ست أو قايني تتفق كثريا مع قصة الدجال، وورد يف التوراة ما يشري إىل أن اهللا أنظر 

 .قايني ومد له يف أجله لوقت معلوم

ريخ، ونقارن يف ًوتعالوا لنراجع أوال قصة هابيل وقابيل يف اإلسالم ثم التوراة ثم كتب التا

 .النهاية بني صفات قايني و صفات املسيح الدجال
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  تعقیب وإضافات
أعتقد واهللا أعلم أن قصة الرصاع بني حورس وست يف املايض وقصة والدة حورس من 

إيزيس بعد مجاعها ألوزيريس بعد موته وردها لروحه مرة أخري بمعونة من رع كبري اآلهلة 

لكهنة املرصيني خمتلقة ومفربكة وهي من نسج خيال ووحي اهي قصة ، ) اهللا(الفرعونية 

 .وعوام الفراعنة 

 ألبنائهواحلقيقة أن قصة الرصاع بني حورس وست كانت نبوءة أخرب اهللا هبا آدم فبلغها 

بن مريم )  حورس- عييس( الزمان عيل يد مسيح آخر الزمان آخروأحفاده عن هناية ست يف 

ًلتي ستنجب ابنا ببذرة يضعها اهللا فيها وتكون هذه البذرة التي ا) إيزيس آخر الزمان(العذراء 

وهذه اجلينات ،  يلقح هبا اهللا بويضتها  ذكريةسيولد منها ابنها عييس عليه السالم هي جينات

 القتيل رجل من نسل هذا أيديأصلها من أوزيريس الذي قتله ست لتكون هنايته عيل 

  .ويصبح ست يف شجرة نسبه هو عمه

املسيح احلقيقي ( رصاع حورس  أدم التي أنبأه اهللا هبا عن قصةنبوءةلط الناس بني وقد خ

والتي يف هناية الزمان ) املسيح الدجال أو املسيح املزيف(وست ) أو املخلص عييس بن مريم

واعتالئه العرش الذي تعود جذور نسبه ألوزيريس ) املسيح(ستنتهي بانتصار حورس 

، وبني ما دار من رصاع عيل األرض يف بداية الزمان بني أنصار وحكم األرض بعد قتله لست 

 .أوزيريس وست 

 قصة جمامعة إيزيس ألوزيريس بعد موته وإنجاهبا حلورس من اختلقواومن هذا اخللط 

قصة نبوءة  أبدلوا ، وقصة الرصاع بني حورس وست يف بداية تاريخ البرشية ، كام هذا اجلامع

ًونزوهلا بمولودها ملرص خوفا ) مريم(  من عذراء آخر الزمان )سيحور ( عييسوالدة املسيح
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، عليه من بطش ملك الرومان الذي سيقتل كل األطفال يف هذا الزمان ليمنع والدة املسيح 

ًس ألحراش الدلتا ورعايتها له يف هذا املكان بعيدا عن يقصة هروب إيزيس بمولودها حورب

 .أعني عمه ست

ً أن يتزوج من إيزيس ، أو تزوج منها طبقا للقصة الفرعونية قتل قبل) هابيل(فأوزيريس 

 .ولكنه مل يدخل عليها ، ومن ثم فأوزيريس مل ينجب أي أوالد ومل يكن له نسل 

 لنهاية الرصاع الذي سيدور مستقبليةفالقصة من بدايتها إيل هنايتها كانت خلط بني نبوءة 

، ) عييس( ست وقوي اخلري بقيادة حورس بقيادةيف هناية الزمان رض بني قوي الرش عيل األ

أنصار وبني قصة الرصاع يف بداية البرشية بني قوي الرش بقيادة ست وقوي اخلري من 

 .  حورس أتباع عيل نفسهم يف الغالب أطلقوا الذين أوزيريس

اسم حوريس الفرعوين بعد حذف حريف الياء والسني من (وال ننيس أن مقلوب اسم حور 

هو روح وعييس كام جاء بالقرآن ويف )  ألن حوريس هو االسم اليوناين لهاالسم اليوناين

 .العقائد املسيحية هو روح من اهللا 
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 ايزيس وحورس وست

 

 

 حورس وإيزيس وأوزيريس
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: قصة ھابیل وقابیل في النصوص اإلسالمیة والتوراتیة والتاریخیة: ثانیًا

 : قال تعاىل

ڳڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ڳ گ گ 
ہ ہ ہ  ۈھہ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۓ  ے  ے  ھ ھ ھ  ې ې ې ې ۈ      ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ی ی ی ی                        
 .]31: 27: سورة املائدة ]

، حيث إهنا كانت واآلية مل يذكر هبا اسام ابني آدم، وال مصري األخ القاتل وال القصة كاملة

 حتريم قتل النفس ا من بني اإلنسان، وسن اهللا من أجلهتوقعادثة قتل  فقط عىل أول حتركز

 : فقال عقب هذه اآليات

 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  
 .]32: سورة املائدة ] ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 :  هذه القصةفامذا قال املفرسون واملؤرخون يف

مها ابنيه . يف البداية اختلف املفرسون حول ما إذا كان ابنا آدم املذكوران باآليات السابقة

ليسا من أبناء آدم : لصلبه؟ أم أهنام أخوان من بني إرسائيل من أحفاد آدم فقال احلسن البرصي

انة حسد اليهود رضب اهللا هبام املثل يف إب(، ولكنهام كانا رجلني من بني إرسائيل ه لصلب

وكان بينهام خصومة، فتقربا بقربانني، ومل تكن القرابني ) وقتلهم األنبياء واستحالهلم للقتل

 .إال يف بني إرسائيل

هذا وهم، وكيف جيهل أحد من بني إرسائيل كيفية «: ًورد ابن عطية عىل هذا الرأي قائال

دم لصلبه، وهذا قول اجلمهور حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيح أهنام ابنا آ) مراسمه(الدفن 
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أي (ًمن املفرسين ويؤكد أيضا أن القصة يف القرآن كانت تتحدث عن أول قتيل من بني البرش 

 ).من أبناء آدم

 .مها قابيل وهابيل ابنا آدم: وقال ابن عباس وابن عمر وغريمها

 : وملخص القصة كام رواها املفرسون واملؤرخون كام ييل

ًإال شيث فإهنا ولدته مفردا (ً، فكانت تلد يف كل بطن ذكرا وأنثى إن آدم كان يغشى حواء«

فولدت حواء قابيل ومعه توأمته إقليام وكانت من أمجل ) ًعوضا عن هابيل بعد قتل قابيل له

 .النساء، وولدت هابيل ومعه توأمته ليوذا

رجل التي خواته النساء إال توأمة هذا الأوج من أبنائه الرجال من يشاء من وكان أدم يز

 مل يكن هناك نساء يومئذ إال أخواهتم ألنهولدت معه يف بطن واحدة، ألهنا ال حتل له، وذلك 

فلام كرب قابيل . وكان أبناء آدم قد كثروا وعمروا األرض يف ذلك الوقت. وأمهم حواء

وأمة وهابيل، أمر آدم هابيل أن يتزوج من إقليام توأمة قابيل، وأمر قابيل أن يتزوج من ليوذا ت

هي أختي ولدت معي يف بطن واحدة وهي أمجل من أخت : فسخط قابيل وقال. هابيل

فأمره آدم فلم يأمتر، وزجره فلم . هذا رأيك واهللا مل يأمرك به: هابيل، فأنا أحق هبا، وقال آلدم

ً، فاتفقوا عىل أن يقدم كل منهام قربانا هللا تعاىل، والذي يقبل قربانه تكون إقليام من يزجر

وكانت القرابني حينئذ إذا قبلت نزلت نار من السامء فأكلتها وإذا مل تقبل مل تنزل نار . بهنصي

 .ألكلها، وتأكلها السباع

ًوكان هابيل راعيا فقدم كبشا سمينا من خيار ماشيته، وأضمر يف نفسه الرضا بقضاء اهللا و  ً ً

 .التسليم ألمره
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رعه، وأضمر يف نفسه عدم املباالة ملا إذا ًوكان قابيل مزارعا فقدم حزمة من ز رع من أردأ ز

 ً.كان القربان سيقبل أم ال، وأقسم أال يتزوج هابيل أخته أبدا

إنام : قال قابيل آلدمفتقبل قربان هابيل ومل يتقبل قربان قابيل، فزوج آدم إقليام هلابيل، ف

ألقتلنَّك حتى : ل لهبيل ألنك دعوت له ومل تدع يل، وتوعد أخاه فيام بينه وبينه، وقااتقبل من ه

َّلئن مددت إيل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك: التنكح أختي، فقال له هابيل َّ. 

 من قابيل ولكنه حترج واستحرم أن يقدم عىل قتل أخيه إذا حاول وأقويوكان هابيل أشد 

 .هو قتله

 يشدخ رأسه بني وقيل إنه جهل كيف يقتله، فجاءه إبليس وأمسك بطائر أو حيوان وجعل

 .حجرين ليقتدي به قابيل

وقيل ًفقام قابيل إىل هابيل فوجده نائام فشدخ رأسه بحجر، وقيل بل رضبه بحديدة فقتله، 

ًبل خنقه خنقا شديدا وعض هل املقصود من عضه كام تفعل السباع  (  كام تفعل السباع فامتهً

وهذا هو التشويه والعقاب  أذننياملست أول وأنه كان مستذئبهنا أن قابيل حتول إيل رجل 

الذي انزله اهللا عليه نتيجة حقده ورشه ، هذا يف الغالب هو التفسري األرجح خاصة أن 

 الفراعنة كانوا يصورون ست يف صورة حيوان كالذئب أو الكلب ويطلق عليه حيوان الشا

 .)كام سنوضح بعد قليل

ً اهللا غرابا يبحث يف الرتاب لرييه كيف ًوترك قابيل جثة هابيل يف العراء استخفافا به، فبعث

ی ی ی ی     : يصنع فقال  وقيل مل يكن ندمه ندم توبة      

 .واستغفار، وإنام حرسة ألن اهللا أكرم هابيل فأرسل إليه هذا الغراب ليدفنه
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وقيل إنه ملا قتل هابيل تركه ومل يدر ما يصنع به ألنه كان أول ميت عىل وجه األرض 

يدري ماذا يفعل  صدته السباع، فحمله يف جراب عىل ظهره ملدة سنة وقيل ملدة مائة سنة الفق

به، فبعث اهللا غرابني فتقاتال، فقتل أحدمها اآلخر، فلام قتله عمد إىل األرض حيفر له فيها، ثم 

يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب : ألقاه ودفنه وواراه، فلام رآه يصنع ذلك قال

 .اري سوأة أخي، ففعل مثلام فعل الغراب، وندم عىل محله أخيه مدة سنة ومل يندم عىل قتلهفأو

 ذروة إنه كان عىل: إن آدم دعا عليه فانخسفت به األرض وقيل: أما عن مصري قابيل فقيل

أي حتول  (إن قابيل استوحش: وقيل. سفح وقد تفرقت عروقهالجبل فنطحه ثور فوقع إىل 

وهو أول ) الصحراء( بعد قتل هابيل ولزم الربية )هو الذئب أو السلعوةإيل وحش قد يكون 

من يساق من اآلدميني إىل النار، فإبليس رأس الكافرين من اجلن، وقابيل رأس اخلطيئة من 

 .اإلنس

إن الذي يف التوراة أن اهللا عز وجل أجله وأنظره، وأنه سكن يف أرض نود : وقال ابن كثري

 .نيايقونه رشقي عدن وهم يسم

 )35(. وإىل هنا تنتهي قصة هابيل وقابيل يف النصوص اإلسالمية والتارخيية

 : أما يف التوراة فالقصة مرشوحة عىل النحو التايل

                                                                         
3 والنهاية«:  راجع- 5 قصص « تفسري سورة املائدة، –القرطبي » اجلامع ألحكام القرآن«، 1ابن كثري، ج: »البداية 

 -البن األثري» الكامل يف التاريخ« البن إياس، -1ج» ئع الزهور يف وقائع الدهوربدا«للثعلبي، » األنبياء

وامللوك«، 1ج  .1 ج-الطربي» تاريخ األمم 
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. ًرزقني الرب ابنا: فقالت. واضطجع آدم مع امرأته حواء فحملت وولدت قايني«

 .وعادت فولدت أخاه هابيل

 .ح األرضًوصار هابيل راعي غنم، وقايني فالحا يفل

غنمه ومن ًوقدم هابيل أيضا أبكار . ومرت األيام فقدم قايني من ثمر األرض تقدمه للرب

أما إىل قايني وتقدمته فام نظر برضا، فغضب . فنظر الرب برضا إىل هابيل وتقدمته. اهنسام

ا وعبس وجهه  .قايني جد

 ملاذا غضبت وملاذا عبست وجهك؟: قال الرب لقايني

ً، رفعت شأنك، وإال مل حتسن عمال، فاخلطية رابضة بالباب، و هي ًإذا أحسنت عمال

 .هيا لنخرج إىل احلقل: وقال قايني هلابيل أخيه. تتلهف إليك، وعليك أن تسود عليها

 .وبينام مها يف احلقل هجم قايني عىل هابيل أخيه فقتله

: قال له الربف. أحارس أنا ألخي؟. ال أعرف: أين هابيل أخوك؟ قال: فقال الرب لقايني

فملعون أنت من األرض حتت فمها : واآلن. َّماذا فعلت؟ دم أخيك يرصخ إيل من األرض

ًفهي لن تعطيك خصبها إذا فلحتها، طريدا رشيدا تكون يف األرض. لتقبل دم أخيك من يدك ً .

طردتني اليوم عن وجه األرض وحجبت . عقايب أقسى من أن حيتمل: فقال قايني للرب

ًريدا رشيدا رصت يف األرض، وكل من جيدين يقتلنيوجهك عني، وط ً. 

وجعل الرب عىل قايني . إذن كل من يقتل قايني فسبعة أضعاف ينتقم منه: فقال له الرب

. » وخرج قايني من أمام الرب وأقام بأرض نود رشقي عدن. عالمة لئال يقتله كل من وجده

  ].سبعینیة للكتاب المقدس نص الترجمة ال– 16-1 اإلصحاح الرابع –سفر التكوین ]



 99

نجد أهنا مل تتفق يف اإلسالم والتوراة ومن جمموع الروايات السابقة لقصة هابيل وقابيل 

 روايات ال تدخل العقل، ًال جمهوال، والتي أكدت عىل موتهعىل موت قابيل، فمصريه هبا ال يز

رواية  وبالتوراة وقع من فوق جبل،فًفبعضها يقول إنه خسف به وبعضها يقول إن ثورا نطحه 

 .ًأن ابنا أعمى له قذفه بحجر فقتله تقول 

،  التوراةأخري بوالروايات التي قالت إنه نفي من األرض ولزم الصحراء تتفق مع رواية 

، )أي املؤجل أجلهم مثل إبليس ألجل معلوم(د أنه أصبح من املنظرين كورواية التوراة تؤ

فام هي هذه . متكنهم منه له، أو حتجبهم عنه والوأن اهللا جعل له عالمة متنع الناس من قت

  .العالمة؟

مواقع على اإلنترنت تؤكد أن المسیح الدجال ھو قایین بن آدم وتكشف عن   :ثالثًا
 عالمتھ

يه العهد القديم واجلديد قال يوجد يف أغلب كتب تفسري أسفار الكتاب املقدس بش

ويوجد التي جعلها اهللا لقابيل ، ضمون العالمة ، أي ذكر مل)التوراة واإلنجيل وأسفار األنبياء(

يف كتب متناثرة تارخيية وبعض األبحاث العلمية املتعلقة بالبحث يف األشياء الغامضة 

والغرائب لباحثني من خمتلف أنحاء العامل اجتهادات حتاول تفسري فحوى هذه العالمة، ويف 

 كالتلموددى حاخامات اليهود الغالب يوجد يف كتب تفسري التوراة القديمة املوجودة ل

واملشناة وغريمها ذكر تفصييل هلذه العالمة، وال شك يف أن هذه العالمة كانت مذكورة 

بنصوص التوراة وتم حذفها من النصوص للتضليل وإخفاء احلقائق واملساعدة عىل إمتام 

س البرشي ًاملؤامرة واخلطة التي وضعها إبليس واملسيح الدجال والصهاينة حاليا عىل اجلن

 .بأكمله
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 Apocalyptic«بموقعه عىل اإلنرتنت الذي حيمل عنوان » John Webb«عرض السيد 

Coincidence « جمموعة من )باإلنجيل(ومعناه تطابق أو توافق أو حتقق ما جاء بسفر الرؤيا ،

األبحاث التي توضح عالمة قايني، والعالقة بينها وبني ست، ثم العالقة بني ست أو قايني 

وهو رقم املسيح الدجال عىل ما  (666لوحش املذكور بسفر الرؤيا والذي حيمل رقم وا

ًوطبقا ملا رصح به الكثري من مفرسي الكتاب » اقرتب خروج املسيح الدجال«: رشحت بكتايب

 : عىل اإلنرتنت هو» John wbb«وعنوان موقع السيد ) املقدس

)http :LLwww.cv81p1.freeserve.co.ur/lefthand.htm( 

 : كتب ما ملخصه» ني واليد اليرسىيقا«وحتت عنوان 

الذي مجع فيه جمموعة من » بيرت ديكينسون«ملؤلفه » مدينة الذهب«أنه قرأ يف كتاب 

بيرت «، وأن )قايني(القصص والوثائق القديمة، والتي حتكي قصة قابيل وهابيل وعالمة قابيل 

 .» أليرسالصدغ ا«ة قابيل هي مأشار إىل أن عال» ديكينسون

وأوضح أن الصدغ األيرس هو أرق جزء يف اجلمجمة من ناحية اليسار وأن هذا اجلزء 

ًيتحدد من خالله مصري اإلنسان وحظه أو قدره وفقا لقواه أو أفكاره أو خواطره الداخلية 

 ).أي وفق قواه النفسية التي قد تكون خارقة للطبيعة(

إن العديد من أجزاء اجلسم : حقيقة تقولوأكد هذا الكالم يف بداية حديثة بنظرية أو 

الصدغ : اليرسى هلا ارتباط بالقوى اخلارقة للطبيعة وقوى الرش الشيطانية، وهذه األجزاء هي

 .األيرس والعني اليرسى واليد اليرسى
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 يسأله عن املزيد من التفاصيل 1985 فرباير 7بتاريخ » ونسنديكي«إىل  ثم ذكر أنه كتب

 :  املوجودة بكتابه فأفاده باآليتعن املعلومات املوجزة

، وبايرون )يف األرض(يني ول قصيدة عن رحالت أو جتواالت قاإن كولريدج كتب أط«

ني هي يف الغالب تكمن يف أصابع يديه مع مسخ أو يلرتاجيديا أنه يعتقد أن عالمة قاكتب يف ا

ًيضا أن تكون العالمة اعتقد أ) أي كولريديج وبايرون(وأن كليهام ) أو ساقيه(تشوه يف قدميه 

 ).النظرة الثاقبة(هي حدة النظر 

صلع أصاب رأسه : أهنا» فريد ساسون سيجر«لسونينة التي كتبها ويوجد يف قصيدة ا

 .نتيجة التعرض ألشعة الشمس

 .جعل شعره أمحر) وهو الصحراء(ليس بالتأكيد أنه أصلع، ألن موطن قايني : وقال

 »  يرجح أن عالمته هي الصدغ األيرسيف النهاية أنه» ديكينسون«ثم قال 

 عدة برامج علمية، أكد BBCُم، عرض بمحطة 1985إىل أنه يف عام » john«ثم أشار 

 .فيها جمموعة من األساتذة املتخصصني أن العقائد الدينية تشري إىل أن الشيطان أشول

شيطانية بأنه ودلل عىل ارتباط اجلزء األيرس من اجلسم بالقوى اخلارقة للطبيعة والقوى ال

يف بعض األوقات كان اجلزء األيرس هو وسيلة التخاطب مع اآلهلة فاجلزء الصدري من متثال 

 .ًتوت عنخ آمون مثال كان عليه رمز أو صورة للعني اليرسى

:  املشتقة من كلمةAristeros: يف اليونانية هي كلمة) Left(وأوضح أن كلمة أيرس 

Aristorسن أو املتفوق  التي تعني األفضل أو األح)Best( مما يعني ما أكده يف البداية من أن ،

 .اجلانب األيرس من اجلسم هو اجلانب املتفوق أو املتميز يف اجلسم كله
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وليس موضوعنا هنا هو مناقشة ما إذا كان اجلزء األيرس أم األيمن األفضل يف اجلسم، 

ارتباط اجلزء األيرس بالقوى فلكل قطعة يف اجلسم ميزة وفائدة، وما أراد هو أن يؤكده هو 

املوجود باجلمجمة والذي » الصدغ األيرس«اخلارقة للطبيعة وقوى الرش الشيطانية وخاصة 

يتم عن طريقه زيادة القدرات النفسية والقوى اخلارقة لإلنسان أو إضعافها بوسائل مل يصل 

نة واحلضارات القديمة ًوغالبا كانت هذه الوسائل معلومة لدى الفراع، إليها عاملنا حتى اآلن 

يف املايض، ومنها وسائل كانت تعتمد عىل أسس علمية فيزيائية وأخرى تعتمد عىل السحر 

 .والشعوذات وتسخري اجلن والشياطني

 : وما هيمنا هنا هو ما قاله عن عالمة قايني والتي حددها يف عدة أشياء هي

سم مع ضخامة أصابع اليد الصدغ األيرس من اجلمجمة أو النظرة الثاقبة أو ضخامة اجل

 ).التي وصفها بأهنا مسخ أو تشوه بيديه وقدميه أو لساقيه(والقدمني 

صهر احلديد : فأشار إىل أهنا كلمة عربية تعني» قايني«معنى كلمة » جون«بعد ذلك رشح 

 .أو الرمح أو احلداد

ل من وضع ًوبالتايل فإن قايني كان حدادا يصهر احلديد، أو هو أصل هذه املهنة أو أو

 .أسس علم املعادن

 )36(ودلل عىل ذلك بأن علم املعادن يف العصور القديمة كان يرتبط بعلم السيمياء 

وهي كلمة مشتقة ) Nachush(إىل ) Brass(والسحر، وأنه يف العربية ترمجت كلمة نحاس 

                                                                         
3  .هي العلم الذي أدى إىل وضع أسس علم الكيمياء احلديثة:  السيمياء- 6
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هو و). ةاألفعواني( التي تعني السحر أو الشعوذة والشيطنة Nachashيف احلقيقة من كلمة 

  .ل ساحر وأول شيطان من بني اإلنسني أوييقصد من ذلك أن قا

بعد ذلك حتدث عن عالقة ست وقايني برقم اسم املسيح الدجال يف سفر الرؤيا اإلنجييل 

 . بعد قليلً تفصيليا، وهذه نقطة سنتعرض هلا666وهو رقم 
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 صورة من بحث جون ويب عن قايني واملسيح الدجال عىل اإلنرتنت
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  بحث جون ويب عن قايني واملسيح الدجالن مالثانيةلصفحة ا
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المسیح (ین یما العالمة التي أعطاھا اهللا لقا األجل ھوطولالقوى الخارقة للطبیعة : رابعًا
):  ستالدجال 

ً والذي قد يكون مقصودا Left Temple» الصدغ األيرس«وأنا أرجح الرأي القائل بأن 

 .مة قايني أو جزء من هذه العالمةهي عال» الغدة الصنوبرية«به 

هي يشء ) سفر التكوين اإلصحاح الرابع(فعالمة قايني كام هو واضح من نص التوراة 

ًخص اهللا به قايني، بحيث جيعله هذا اليشء قادرا عىل أن يرد عنه أي شخص يريد إيذاءه أو 

ذا باإلضافة إىل قتله، أي أنه يشء سيعطيه قدرات خاصة أو قدرات خارقة لطبيعة البرش، ه

يمنع مع  ، مع نفيه إىل الصحراء أو أي مكان آخر، وال) ألجل معلومأنظاره(مد اهللا له يف أجله 

ذلك أن يكلف اهللا جمموعة من اجلن بحراسته وخدمته، أو قد يكون هو نفسه قد جلأ إىل 

ياطني إبليس وأعوانه من الشياطني واحتد معه ضد أبناء آدم، فكلف إبليس جمموعة من الش

، خاصة أن إبليس كان يظهر قتلهيتمكن البرش من النيل به أو  بخدمته وحراسته، وبالتايل ال

 .آلدم وأوالده يف بداية البرشية بصورة منتظمة ومتكررة كام تفيد الروايات بذلك

هو مصدر زيادة القدرات النفسية والعقلية والروحية والطبيعية » الصدغ األيرس«فإذا كان 

حيث يصبح ذا قدرات خارقة، باإلضافة إىل أنه مصدر االتصال باجلن أو وسيلة لإلنسان ب

ببحثه، فإن » جون«كام قال ) بالوسوسة أو التخاطر الفكري(التخاطب بني اجلن واإلنسان 

تفسري العالمة هنا بأهنا تكمن يف الصدغ األيرس أو الغدة الصنوبرية له سيكون التفسري 

أخرى أمده اهللا هبا، أو جلبها خاصة منع أن يكون هناك قدرات ي األقرب واألوقع، وهذا ال

 .هو لنفسه بعد استغالله الكامل للطاقات الكامنة يف صدغه األيرس واستعانته بالشياطني
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ورغم اختالف الروايات اإلسالمية والتوراتية لقصة هابيل وقابيل عن الرواية الفرعونية 

جوهرية كثرية مشرتكة بني القصتني، تؤكد أهنام ًلقصة أوزيريس وست، إال أن هناك أمورا 

ات، سواء يف النصوص قصة واحدة أدخل عليها الكثري من التحريف واملبالغات والتخمين

وليس جمال هذا الكتاب مناقشة هذه االختالفات الروايات اإلسالمية والتوراتية، الفرعونية أو

 عن أسامء اهللا احلسنى وقصة خلق ًفسنناقشها يف كتاب آخر سيصدر لنا قريبا إن شاء اهللا

 .الساموات واألرض وبداية البرشية يف النصوص الفرعونية واإلسالمية

: ھو المسیح الدجال) ست(أكثر من دلیل یثبت أن قابیل : خامسًا

إذا راجعنا صفات ست يف األسطورة الفرعونية، والذي هو قابيل أو قايني يف القصص 

ًن صفات هذا الشخص تتطابق متاما مع صفات املسيح اإلسالمي والتورايت، فسنجد أ

 .الدجال

 : واألدلة عىل هذه احلقيقة التي بدأت تتكشف أمام أعيننا يمكن تلخيصها يف اآليت

قت معلوم مثله يف ذلك مثل  املسيح الدجال من املنظرين فقد مد اهللا يف أجله إىل و-1

قايني يف الروايات  أووست يف األسطورة الفرعونية والذي هو قابيل إبليس،

ًاإلسالمية والتوراتية من املنظرين أيضا كام نوهنا لذلك، ففي النصوص الفرعونية 

ًورد ما يؤكد أن اهللا نفاه إىل الصحراء وتركه فيها وحيدا رشيدا ووكل جنا حلراسته،  ً

ًويف التوراة ورد نص رصيح يفيد أن اهللا جعله طريدا رشيدا يف األرض وجعل له  ً

 . إنظاره ومد أجله لوقت معلوم– كام أوضحنا –منها عالمة 

ويستدل من النصوص اإلسالمية عىل أن املسيح الدجال من املنظرين، مما ورد يف 

 : األحاديث النبوية اآلتية
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اهللا بن عمر أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قام يف الناس فأثنى عىل اهللا بام هو  عن عبد -

كموه، وما من نبي إال وقد أنذره قومه، لقد تإين ألنذر«: فقالله أهل، ثم ذكر الدجال 

تعلموا أنه أعور وإن ربكم : ًأنذر نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قوال مل يقله نبي لقومه

 / 4 وأبو داود جـ4/95، ومسلم جـ6/3337رواه البخاري جـ. (» ليس بأعور

 ). وغريهم4757

أال أخربكم عن «:  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمقال:  عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال-

ًالدجال حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور وإنه جييء معه مثل اجلنة والنار، فالتي يقول 

 4رواه مسلم ج. (» إهنا اجلنة هي النار وإين أنذركم به كام أنذر به نوح قومه

 ).109/فتن

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه :  جده قالعن داود بن عامر عن سعد عن مالك عن أبيه أن -

إنه مل يكن نبي إال وصف الدجال ألمته، وألصفنه صفة مل يصفها أحد كان «: وسلم

 182، 176 ص1رواه أمحد باملسند ج. (» قبيل، إنه أعور واهللا عز وجل ليس بأعور

 ).وصححه أمحد شاكر

عت رسول اهللا صىل اهللا عليه سم: اهللا بن رساقة عن أيب عبيدة بن اجلراح، قال  عن عبد-

/ 13أخرجه البخاري ج(» ....إنه مل يكن نبي إال أنذر قومه الدجال«: وسلم يقول

 .ًمجيعا من حديث شعبة) 7408، 3171

كنا نتحدث بحجة الوداع فخطب رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم : اهللا بن عمر  قال عبد-

ًعث اهللا نبيا إال قد أنذره أمته، لقد أنذره ما ب«: فذكر املسيح الدجال فأطنب يف ذكره قال

ليهم من شأنه فال خيفني عنوح أمته، وأنذره النبيون من بعده أممهم، أال إن ما خفي 
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وأصله . 135 ص2أخرجه أمحد باملسند ج. (» إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور: عليكم

 ).يف الصحيح

إنه مل تكن فتنة يف «:  عليه وسلم فالخطبنا رسول اهللا صىل اهللا:  عن أيب أمامة الباهيل قال-

األرض منذ ذرأ اهللا ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن اهللا مل يبعث نبيا إال حذر من 

أخرجه . (» ....الدجال، وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر األمم، وهو خارج فيكم ال حمالة

 ).4007 / 2ابن ماجه ج

نبياء ابتداء من أول نبي بعد آدم قد حذروا أقوامهم فهذه مجلة أحاديث تؤكد أن مجيع األ

مابني نوح (ًمن املسيح الدجال، وذكر يف بعض األحاديث أن نوحا حذر قومه منه، وقبل نوح 

معنى حنوك وكان هناك النبي إدريس، الذي هو أخنوخ أو خنوخ أو حنوك يف التوارة، ) وآدم

الدارس احلاذق الفقيه أو كثري : ى إدريسيف العربية يقابل معنى إدريس يف العربية، فمعن

لدارس احلاذق ا) حنك وهو ا سم مشتق من اجلذر(الدراسة والعلم، ومعنى حنوك يف العربية 

 ) 37(ً.أيضا

ومعنى حتذير كل األنبياء بام فيهم نوح ) قايني(ً كان حيذر قومه أيضا من قابيل وأدريس

ًمجيعا، وأنه األنبياء وجد وولد قبل هؤالء وإدريس أقوامهم من املسيح الدجال، يدل عىل أنه 

 .) البكر(بل ومن أبنائه األوائل ابن من أبناء آدم لصلبه، 

                                                                         
3  .1، ج226 – 224رؤوف أبو سعدة، ص :  من إعجاز القرآن- 7
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هو املسيح الدجال فهو كام قيل ) قابيل( تؤكد الروايات القائلة بأن قايني األحاديثوهذه 

أحد أبناء  أنه ومعنى. وبالتايل فهو أقدم من أي نبي) البكر(يف بعض الروايات أول ابن آلدم 

 رغم مرور آالف السنني ن يف صورة شاب كام جاء باألحاديثه سيخرج يف هناية الزمانآدم، وأ

 .عليه، فهذا ال يتأتى إال إذا كان من املنظرين مثله مثل إبليس

 املسيح الدجال شخص مصاب بالعقم أو اإلخصاء، فقد ورد يف بعض الروايات ما يشري -2

: صحابة يظنون أن ابن صياد هو الدجال كان حيتج عليهم بقولهإىل ذلك، فعندما كان بعض ال

إنه ال يدخل املدينة وقد ولدت هبا، وإنه ال يولد «: أمل يقل فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 / 4، والرتمذي، ج89/  فتن 4أخرجه مسلم ج(» له وقد ولد يل وإنه كافر وإين قد أسلمت

2246.( 

 .له فهذا يفيد أنه إما عقيم أو خيصيولد  ومعنى أن الدجال ال

عىل ما ورد بالنصوص الفرعونية قد خصاه حورس أي أنه أصبح غري قادر ) قايني(وست 

 .عىل اإلنجاب

فقد شوه حورس وجه ست ومل يرد . ألسطورة الفرعونيةل ًووفقا املسيح الدجال أعور، -3

 أن حورس نزع بالنصوص نوع هذا التشويه، وقد نزع ست عني حورس، ويف الغالب

ًعني ست أيضا، وهذه العني هي العني التي أهداها لوالده كرمز لالنتصار والتضحية 

والفداء واالنتقام وأخذ الثأر، ألنه ال يعقل أن تكون هذه العني هي عينه هو ألهنا دليل 

ني ست كام ورد بالنصوص أنه وقد عالج يف الغالب حتوت عهزيمة وليست دليل نرص، 

ًا العالج كان خاصا بعينه غالبا ، والعني احلورسية املوجودة عىل النقوش عالج ست فهذ ً

 وهي نفس العني املوجودة عىل )حورس املزيف(الفرعونية هي يف الغالب عني ست
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ًاهلريم الذهبي الذي يشع نورا، واملوجود فوق قمة اهلرم املوجودة عىل الدوالر األمريكي 

 .واهللا أعلم. كام سبق وأن رشحنا

 البرش، وهو الصورة البرشية إلبليس،  ضد املسيح الدجال احتد مع إبليس والشياطني-4

فإبليس أول من مترد وعىص وطغى وتكرب عىل اهللا وحتداه من اجلن، واملسيح الدجال 

أول من مترد وعىص وأفسد يف األرض وتكرب عىل اهللا وحتداه من اإلنس، وكام ) قايني(

يثبت له أنه أفضل من آدم وأنه قادر عىل إضالل بني البرش طلب إبليس من اهللا أن ينظره ل

، فكذلك املسيح الدجال  واخلالفة يف األرض ًمجيعا وأنه كان أحق منهم هبذا التكريم

 من هابيل وأنه أفضل طلب من اهللا يف الغالب أن ينظره ليثبت له أنه كان أفضل) قايني(

ض من أخيه، وكان أحق بالزواج من أفضل البرش وأنه كان أحق بحكم األرأبناء آدم و

 .أخته التي تزوجها هابيل، وأنه قادر بعلمه أن يفتن البرش وجيعلهم يسجدون له

 عند خروجه، ومعنى ذلك أنه حتدى اإللوهيةوقد دلت األحاديث النبوية عىل أنه سيدعي 

 دلت عىل ذلك  إبليس كامحرض إليه ته مثل إبليس وبعد أن أنظره اهللاخلالق سبحانه وتعاىل بذا

واتفق معه عىل أن يتعاونا إلضالل وتدمري البرش، ) حيث إنه أراه كيف يقتل هابيل(الروايات 

 .ويتحديان اخلالق سبحانه وتعاىل

وقد دلت األسطورة الفرعونية عىل أن اجلن تكفلت بحراسة ست وهذا يف الغالب بأمر 

سيح الدجال كام ورد باألحاديث من إبليس بعد االحتاد واملعاهدات التي متت بينهام، وامل

النبوية ستعينه الشياطني عند خروجه ويصنعون له العجائب ويمشون معه يف كل مكان، 

وحديث اجلساسة الذي رواه متيم الداري يفيد أن هذه اجلساسة كانت شيطانة موكلة بحراسة 

 الصهاينة –اقرتب خروج املسيح الدجال «الدجال، وقد أوردنا نص حديث اجلساسة بكتابنا 
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وأكدنا من خالل »  برموداثوعبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال بأطباقه الطائرة من مثل

لسالسل يف إحدى جزر مثلث ًهذه الرواية أن املسيح الدجال شاهده متيم الداري مقيدا با

 .برمودا 

ن الدجال كانت تقوم الشياطني وسنكتفي هنا بذكر احلديث فقط والذي يستنتج منه أ

ًمنهم اجلساسة بحراسته وخدمته وتزويده بأخبار أهل األرض، خالل املدة التي كان مقيدا و

فيها بالسالسل بعد أن قيده هبا النبي سليامن عليه السالم عىل ما ورد ببعض الروايات، ألنه 

وجد أن الشياطني كانت تعينه وتصنع له العجائب يف زمانه، وأنه دعاه لإليامن والدخول يف 

فرفض، وهذا يشري إىل أنه كان مطلق الرساح قبل زمن سليامن عليه السالم، وفيام ييل طاعته 

 : نص حديث اجلساسة

: سمعت نداء منادي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ينادي: عن فاطمة بنت قيس قالت

فلام قىض .. الصالة جامعة، فخرجت إىل املسجد فصليت مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 أتدرون مل مجعتكم؟... اهللا الصالة جلس عىل املنرب وهو يضحك فقالرسول 

واهللا إين ما مجعتكم لرغبة وال لرهبة، ولكن مجعتكم ألن : قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا

ًمتيام الداري كان رجال نرصانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم  ً ً

 )38(ً أنه ركب يف سفينة بحرية مع ثالثني رجال من خلم وجذام حدثني«: عن املسيح الدجال

                                                                         
3 ن مشهورتان من قبائل العرب اليمنية الذين نزحوا من اليمن بعد خراب سد مأرب قبيلتا:  خلم وجذام- 8

 .واستوطنوا الشام
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ثم أرفأوا إىل جزيرة يف البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا . ًفلعب هبم املوج شهرا يف البحر

يدرون ما قبله من   كثري الشعر ال)40( فدخلوا اجلزيرة فلقيتهم دابة أهلب )39(يف أقرب السفينة 

 .)41(أنا اجلساسة : يلك ما أنت ؟ فقالتو: دبره من كثرة الشعر، فقالوا

أهيا القوم انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم : وما اجلساسة؟ قالت: قالوا

 .باألشواق

 . منها أن تكون شيطانة)42(ًت لنا رجال فرقنا سمملا : قال

ًفانطلقنا رساعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا: قال ً وأشده وثاقا، ً

 .جمموعة يداه إىل عنقه وما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديد

 ويلك ما أنت؟: قلنا

                                                                         
3  .قوراهبا:  أقرب السفينة- 9

 

4  .أي غليظة الشعر:  أهل- 0

 

4  .أي التي تتجسس األخبار للدجال:  اجلساسة- 1

 

4  .خفنا:  فرقنا- 2
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 ، فأخربوين ما أنتم؟)43 (قد قدرتم عىل خربي: قال

 فلعب )44(نحن أناس من العرب، ركبنا يف سفينة بحرية فصادفنا البحر حني اغتلم : قالوا

هذه فجلسنا يف أقرهبا فدخلنا اجلزيرة فلقيتنا دابة  إىل جزيرتك )45(ًبنا املوج شهرا ثم أرفأنا 

 .أهلب كثري الشعر ال يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر

 .أنا اجلساسة: فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت

اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم باألشواق، : وما اجلساسة؟ قالت: قلنا

 .أخربوين عن نخل بيسان: ومل نأمن أن تكون شيطانة، فقالًفأقبلنا إليك رساعا وفزعنا منها، 

 عن أي شأهنا تستخرب؟: فقلنا

 .هل يثمر: قال

 .نعم إنه يثمر: قلنا

                                                                         
4  .أي اطلعتم عليه:  قدرتم عىل خربي- 3

 

4  .جها:  اغتلم- 4

 

4  .التجأنا:  أرفأنا- 5
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 .أما إنه يوشك أن ال يثمر: قال

 أخربوين عن بحرية طربية؟: قال

 عن أي شأهنا تستخرب؟: قلنا

 هل فيها ماء؟: قال

 .هي كثرية املاء: قلنا

 .ك أن يذهبإن ماءها يوش: قال

 .أخربوين عن عني زغر: قال

 عن أي شأهنا تستخرب؟: قالوا

 هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها بامء العني؟: قال

 .نعم، هي كثرية املاء، وأهلها يزرعون من مائها: قلنا

 أخربوين عن نبي األميني ما فعل؟: قال

 .قد خرج من مكة ونزل يثرب: قالوا

 أقاتلته العرب؟: قال

 . نعم:قلنا

 .كيف صنع هبم ؟ فأخربناه أنه قد ظهر عىل من يليه من العرب وأطاعوه: قال

 قد كان ذلك؟: قال

 .نعم: قلنا
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، وإين )أي الدجال(أنا املسيح : أما إن ذاك خري هلم أن يطيعوه، وإين أخربكم عني: قال

يف أربعني أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج، فأخرج فأسري يف األرض فال أدع قرية إال هبطتها 

ّليلة غري مكة وطيبة، فهام حمرمتان عيل كلتامها، كلام أردت أن أدخل واحدة أو إحدامها 
. » ...ًاستقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدين عنها، وإن عىل كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا

 ).4074 / 2 وابن ماجه ج4326 / 4، وأبو داود ج119/ ، فتن4أخرجه مسلم ج(

 هذا احلديث هنا هو ما يوجد بالرواية من أشياء تدل عىل خدمة وحراسة وما هيمنا يف

 الشياطني للدجال وإتيانه بأخبار األرض فاجلساسة ما هي إال شيطان موكل بحراسته

، والرواية تدل عىل أن الدجال كان عىل علم بأخبار أهل األرض وعىل وتتجسس له األخبار 

فمن أين أتى هبذه األخبار وهو مقيد بديره علم بخروج حممد صىل اهللا عليه وسلم، 

 بالسالسل يف جزيرة بالبحر؟

 .بالقطع األخبار كانت تأتيه هبا الشياطني

و هذا األمر يف . كام أنه كان يعلم أن موعد خروجه قد ا قرتب طاملا أن نبي العرب قد ظهر

 .الغالب علمه ممن قيده، وهو النبي سليامن يف الغالب

وهذا األمر يف . أن موعد خروجه قد اقرتب طاملا أن نبي العرب قد ظهرفال شك أنه أخربه 

 .الغالب علمه ممن قيده، وهو النبي سليامن يف الغالب

فال شك أنه أخربه أن موعد فك قيوده بعد ظهور نبي العرب وأنه سيخرج يف أمته، كام 

 ً.أكد لنا النبي صىل اهللا عليه وسلم ذلك أيضا
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ن املسيح الدجال مع إبليس وخدمة الشياطني له من األحاديث ًويستدل أيضا عىل تعاو

 : التالية

كان رسول اهللا صىل : عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسامء بنت يزيد األنصارية قالت

وإن من أشد فتنته أن يأيت األعرايب فيقول ... «: اهللا عليه وسلم يف بيتي فذكر الدجال فقال

 .بىل:  أخاك ألست تعلم أين ربك؟ فيقولأرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت

 ).456 – 455 ص 6رواه أمحد ج. (» ...فيتمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه

أباك  أرأيت إن بعثت لك: وإن من فتنته أن يقول ألعرايب.. «: وقال صىل اهللا عليه وسلم

ة أبيه وأمه، فيأمر أحد الشياطني فيتمثل له يف صور. نعم: وأمك أتشهد أين ربك؟ فيقول

 ) 4077/ 2رواه ابن ماجه عن أيب أمامة الباهيل ج. (» يا بني اتبعه فإنه ربك: فيقوالن

 ).رواه أمحد. (» وتبعث معه شياطني تكلم الناس«: وقال صىل اهللا عليه وسلم

إن اهللا يبعث له الشياطني من مشارق األرض ومغارهبا «: وقال صىل اهللا عليه وسلم

 .ا عىل من شئتاستعن بن: فيقولون

انطلقوا فأخربوا الناس أين رهبم وأين قد جئتهم بجنتي وناري فتنطلق . نعم: فيقول

الشياطني، فيدخل عىل الرجل أكثر من مائة شيطان فيتمثلون له بصورة والده ووالدته 

 ).رواه نعيم بن محاد. (وإخوته ومواليه ورفيقه

او أو أكثر من رواة احلديث ممن فهذه مجلة أحاديث وإن كانت ضعيفة السند لوجود ر

يضعفهم علامء احلديث، إال أن مضامني هذه األحاديث تتفق مع الكثري من األحاديث 

 .األخرى الصحيحة التي يف نفس معناها
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 .ًوهي تدل مجيعا عىل معاونة ومساندة الشياطني وإبليس للمسيح الدجال

 إبليس للمسيح ة منوهناك نصوص بالتوراة واإلنجيل أشارت لوجود دعم ومساند

 : الدجال ، نذكر منها عىل سبيل املثال

الرسالة الثانية إىل (» الذي جميئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة«

 ).2/9تسالونيكي إصحاح 

النبي الكذاب أو ضد املسيح عند (والنص السابق يوضح أن مجيع آيات وعجائب الدجال 

 .ونه يف صنعها إبليس وجنودهمعجزات كاذبة، يعا) املسيحيني

لوحش، لسجدوا للتنني الذي أعطى السلطان وتعجبت كل األرض وراء الوحش، و... «

رؤيا يوحنا (» ...من هو مثل الوحش، من يستطع أن حياربه: وسجدوا للوحش قائلني

 ).6-3 / 132الالهويت، اإلصحاح 

ح الدجال، والتنني هو ًوالوحش املذكور هنا طبقا لتفسريات أهل الكتاب رمز للمسي

 )46(. الذي سيمده بكل سلطانه وقوته) إبليس(الشيطان األكرب 

يت من فم التنني ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثالثة أرواح نجسة شبه أور«

رؤيا (» ...ضفادع فإهنم أرواح شياطني صانعة آيات خترج عىل ملوك العامل وكل املسكونة

 ).14 – 13 / 19يوحنا الالهويت 

                                                                         
4  .98جوزيف بطرس، ص :  هناية العامل- 6
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 . يؤكد معاونة الشياطني للمسيح الدجالوالنص السابق

 بقوى خارقة دعمه هي)  ست–قابيل ( أهم عالمة مميزة أعطاها اهللا سبحانه وتعاىل لقايني -5

للطبيعة جتعله وكأنه إنسان سوبرمان جيمع بني الصفات اإلنسانية واجلنية الشيطانية من 

بموقعه عىل » جون ويب« إىل ذلك راام أشخالل صدغه األيرس أو غدته الصنوبرية، ك

 .اإلنرتنت السابق ذكره

لطبيعة له، فسيأيت بفتن لًلمسيح الدجال أيضا وجود قدرات وصفات خارقة لوأهم صفة 

 األساس عىل وسائل يفألهنا تعتمد (ومعجزات وأعامل كلها خارقة للطبيعة يف ظاهرها 

، لكنه رغم ذلك لديه قدرات خاصة ) ومعاونة من الشياطنيوتكنولوجيةعليمة وأدوات 

 : خارقة، ويستدل عىل ذلك من األحاديث النبوية اآلتية

 روي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أن الدجال سيحارص املسلمني عند جبل الدخان -

 : بالشام، فينزل عيسى ابن مريم من السامء ليقتله ونرصة املسلمني، فيسأهلم

هذا رجل :  من اخلروج إىل الكذاب اخلبيث؟ فيقولونيا أهيا الناس، ما يمنعكم.. «

 ).أخرجه أمحد(» ...جني

فقد وصف الناس الذين سيشاهدون الدجال عند خروجه يف هناية الزمان الدجال بأنه 

رجل جني، وذلك بسبب ما يأيت به من عجائب وبسبب قدراته وقواه اخلارقة التي سيظهر 

 .الفعل فيظهر بسببها وكأنه جني وليس إنسياهبا، وهذا يدل عىل أنه ذو قوى خارقة ب

 : وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
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فحني يراه الكذاب ينامث .. ثم ينزل عيسى ابن مريم.. خيرج الدجال يف خفة من الدين«

 ).رواه أمحد(» ... كام ينامث امللح يف املاء، فيميش إليه فيقتله)47(

ًندما سيشاهد عيسى ابن مريم نازال من السامء واحلديث السابق يدل عىل أن الدجال ع

سيختفي يف احلال كام خيتفي امللح يف املاء، ثم يتبعه عيسى فيقتله واختفاؤه من أمام األعني يف 

ثوان معدودة أو يف أقل من ثانية مثل الشياطني يدل عىل أنه ذو قدرات خارقة، فإن مل يكن 

 . احلال؟كذلك فكيف يذوب وخيتفي عن أعني الناظرين يف

ًأما العجائب واملعجزات التي سيأيت هبا والتي ستكون مجيعها فتنا ومعجزات علمية كام 

ًفهي أيضا من األشياء اخلارقة الطبيعية التي » اقرتب خروج املسيح الدجال«حت بكتايب رش

ي صنعها بام لديه من علم وبمعونة من الشياطني، كاألطباق الطائرة ذات القدرات الفائقة والت

متثل سالحه اجلوي، وكأمره السامء أن متطر فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت وقد رشحت يف 

ًالكتاب السابق ذكره كيفية صنعه هلذه املعجزات بطرق علمية، وإمتاما للفائدة سأذكر هنا 

ًملخصا موجزا ملا قلته يف هذه اجلزئية ً : 

رواه أمحد (» هد إال من اتبعهومعه جبال من خبز والناس يف ج«قال صىل اهللا عليه وسلم 

 ).367 ص 3ج

                                                                         
4  .يذوب وخيتفي:  ينامث- 7
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ومعنى معه جبال من خبز أي معه كميات كبري من القمح الذي يصنع منه اخلبز بحيث 

تكون مثل اجلبال يف حجمها، ورشحت أن هذه الكميات الكبرية من القمح سيأيت هبا عن 

، أو بقيام طريق استخدام أساليب علمية زراعية متطورة كالتهجني باهلندسة الوراثية

الشياطني بزراعة مساحات كبرية من األرايض الصحراوية حتت األرض، ثم يقومون بتخزين 

 .هذه الكميات ملوعد خروجه

وقال صىل اهللا عليه و سلم إنه معه هنران يسريان بجانبه، هنر يراه الناس ماء وهو ليس بامء، 

ًعليه وسلم أنه ماء عذب وليس نارا، ًولكنه نار، وهنر يراه الناس نارا، ويؤكد النبي صىل اهللا 

 : وذلك يف قوله

واآلخر . أحدمها رأي العني ماء أبيض: ألنا أعلم بام مع الدجال منه، معه هنران جيريان«

ًرأي العني نار تأجج، فإما يدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ 

 .رواه مسلم. » رأسه فيرشب منه فإنه ماء عذب طيب

فالتي يقول أهنا اجلنة هي .. وإنه جييء معه مثل اجلنة والنار... «: وقال صىل اهللا عليه وسلم

 ).109/  فتن 4رواه مسلم ج(» ...نار

.... «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال

 ).رواه أمحد. (» اء تدخنوصورة النار سود. ومعه صورة اجلنة خرضاء جيري فيها املاء

وهذه اجلنة والنار التي معه، والتي وصفها النبي صىل اهللا عليه وسلم بأهنا صور للجنة 

والنار، فيمكن أن يتم له ذلك باستخدام أجهزة التصوير والعرض السينامئي املتطور التي 

أمام تعمل بالليزر، والتي تقوم بتجسيد صور ومشاهد حية ألشخاص ومهية عىل األرض 

 قد يتم ذلك بوسائل أخرى و دور العرض السينامئي املتطور، أالناس، كام حيدث يف بعض
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ًأكثر تطورا تعتمد عىل تصوير أشكال طبيعية من خالل تشكيل املوجات واألشعة الكونية يف 

هذه الصور، فتظهر صور جلنة ونار وماء وأهنار وكأهنا صور حقيقة وهي يف الواقع مصورة 

 النبي صىل اهللا عليه وسلم من االقرتاب منها ألهنا أشعة حذرنالذا ، وجات باألشعة وامل

 .ضارة

ومن فتنه أمره للسامء أن متطر فتمطر، ولألرض أن تنبت فتنبت، ويزيد أحجام املاشية 

ويكثر لبنها ملن يؤمن به، ويسلب ويقتل موايش من يكفر به، وخيرج ما يف األرض الصحراوية 

الذهب والفضة والنحاس واحلديد والبرتول واملعادن واألحجار واجلرداء من كنوز ك

 إلخ .. الكريمة

 .ًثم يقطع شابا نصفني بالسيف ثم يعيده مرة أخرى

فيأيت عىل القوم ... «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: فعن النواس بن سمعان، قال

فتنبت، وتروح عليهم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السامء فتمطر واألرض 

، ثم يأيت القوم )50(ً وأسبغه رضوعا وأمده خوارص )49( أطول ما كانت ذري )48(سارحتهم 

                                                                         
4  .ماشيتهم:  سارحتهم-8

 

4  ً.أي أكرب حجام:  أطول ما كانت ذرى-9

 

5 وأكثر شيعا: ً وأسبغه رضوعا وأمده خوارص-0 ًأي أكثر لبنا  ً. 
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 ليس بأيدهيم من أمواهلم يشء، )51(فيدعوهم فريدون قوله، فينرصف عنهم فيصبحون ممحلني 

ا ً كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجال ممتلئً أخرجي كنوزك فتتبعهويمر باخلربة فيقول

ًشبابا فيرضبه بالسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو 
 / 2 وابن ماجه جـ2240 / 4، والرتمذي جـ110/  فتن 4رواه مسلم جـ. (» ...يضحك

 ) 181 ص4، وأمحد جـ4075

ق وبالنسبة ألمره للسامء أن متطر فتمطر أمام الناس، فيمكن ختيله بقيام الشياطني بإطال

سحابة صناعية مزودة بشحنات كهربائية مسجل عليها بصمة صوت الدجال بطريقة 

إليكرتونية من عىل بعد، فعندما متر هذه السحابة فوق املنطقة الواقف هبا الدجال أمام الناس، 

ينادي عليها ويأمرها أن متطر، فتصطدم ذبذبات صوته بالسحابة فتحدث رشارة كهربائية أو 

 .  إليكرتونية فتسقط مطرهاصاعقة هبا بطريقة

أما زيادته ألحجام املاشية وزيادة ألباهنا وحلومها، فيمكن أن يتم عن طريق حقنها 

هبرمونات أو بامء مذاب فيه هذه اهلرمونات، أو بدهانات تكون موجودة بطريقة خمفية بأيدي 

 اإلشعاعية فتزيد الدجال فعندما يقوم بالتمليس عليها يبدأ مفعول هذه الدهانات اهلرمونية أو

 . من أحجام املاشية وألباهنا وحلومها

                                                                         
5  .أي أصاهبم املحل وهو القحط واجلدب:  ممحلني-1
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أما إخراجه لكنوز األرض فيمكن أن يتم عن طريق الشياطني وبأجهزة متطورة كأجهزة 

االستشعار واملوجات الصوتية واألشعة حتت احلمراء وذلك لتحديد أماكنها، ثم يتم 

اها األعني، أو بوسائل متطورة  بأجهزة أخرى قد ال ترهإخراجها يف احلال كل معدن عىل حد

ا ال نستطيع ختيلها َّ  . جد

كام ورد يف بعض الروايات أنه سيحجب الشمس عنا ملدة عام، ويمكن أن يتم ذلك بغامم 

ًصناعي أسود أو دخان كثيف يغلف الكرة األرضية أو نصفها، أو جزءا منها فال نستطيع 
 .الخ... رؤية الشمس من خالله، فيسود الظالم عىل األرض

ا أنه سيربئ األكمه واألبرص ً  . وذكر أيض

ًوالشك أن ما سيأيت به من فتن ومعجزات وعجائب علمية ستكون أمورا فوق اخليال 
ًبالنسبة لعلمنا، وستظهر يف أعيننا عىل أهنا أشياء خارقة للطبيعة، وكلها ستكون أمورا معتمدة 

ماء، فالثابت حتى اآلن أن الفراعنة عىل الشياطني وعىل ما لديه من علم تعلمه من علوم القد

واحلضارات القديمة كان لدهيم علوم تفوق ما لدينا من علوم، فقد برعوا يف اإلليكرتونيات 

وسخروا الطبيعة خلدمتهم، وتوصلوا للكهرباء ودرسوا املوجات واإلشاعات الكونية، 

 تدمري إشعاعي، وصنعوا منها أجهزة مثل األقامر الصناعية وأجهزة مثل الرادار وأجهزة

ًودرسوا الذرة والنواة وصنعوا سحبا نووية، وتوصلوا للتهجني باهلندسة الوراثية فصنعوا 
دها ًأشجارا تنتج أكثر من نوع من الفواكه، وتفوقوا يف دراسة النجوم والكواكب ورص

 ومن خالل الربايب والقباب البلورية التي كانت تقوم بنفس بأجهزة برصية مثل التلسكوبات

وظائف األقامر الصناعية، وأحالوا املعادن الرديئة إىل ذهب بام يمكن أن نطلق عليه اهلندسة 

الذرية أو النووية للمعادن، والتي تعتمد عىل تغيري الرتكيب الذري للمعدن الرديء ليصبح 
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بنفس الرتكيب الذري للذهب، وصنعوا املاء من خالل أجهزة تقوم باستخالص ذريت 

كسجني من اهلواء وتصنع منهم جزئ ماء وهكذا حتى تتكون كميات هيدروجني وذرة أ

 . الخ... كبرية من املاء، وصنعوا مراهم وأدوية تعالج الكثري من األمراض

وقد رشحت هذه األمور التكنولوجية التي توصل إليها القدماء وكان الفضل األول 

 هذه األمور يف كتايب الذي واألخري يف كشفها لألنبياء الذين علمهم اخلالق سبحانه وتعاىل

 .» تكنولوجيا الفراعنة واحلضارات القديمة« : ًسيصدر قريبا إن شاء اهللا حتت عنوان

وقد اعتمدت يف هذا الكتاب عىل الربديات الفرعونية والنقوش البابلية واآلشورية، 

اردة وكتب املؤرخني القدماء والرحالة من العرب وغريهم، باإلضافة إىل بعض النصوص الو

 . يف القرآن واألحاديث النبوية والكتب الساموية األخرى

ًوأخريا أحب أن أنوه إىل أنني أثناء كتابة هذا البحث اتصل يب أحد القراء الذين قرأوا 

ليشكرين عىل ما بذلته من جهد يف هذا الكتاب وما » اقرتب خروج املسيح الدجال«كتايب 

لساموية الثالثة، ويسألني عن آخر ما توصلت كشفته من معلومات عن الدجال يف الكتب ا

إليه يف موضوع الدجال، فأخربته بأنه قابيل بن آدم ففوجئت به خيربين أن األستاذ الدكتور 

قد أشار لذلك يف كتابه اخلاص باملسيح الدجال فاستعرت هذا الكتاب » فاروق الدسوقي«

ا يف ذلك عىل ما قيل يف ًمن أحد األصدقاء، فوجدته فعال قد أكد هذه احلقيقة نفسه ً ا، معتمد

التوراة وبعض الروايات اإلسالمية من أن قابيل كان من املنظرين، وأنه أول شيطان من 

 . إلخ... اإلنس أو بمعنى آخر أبالسة البرش
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تأكيده بموقعه » جون ويب«تفق مع ما حاول ي» فاروق الدسوقي«ب إليه الدكتور وما ذه

الصادر يف فرتة السبعينيات » مدينة الذهب«يف كتابه » ديكينسون«عىل اإلنرتنت، ومع ما قاله 

 . » جون ويب« أن قايني من املنظرين كام رشح  أكد بهأو الثامنينيات، والذي

وللمزيد من التفاصيل عن فتن ومعجزات الدجال العلمية والتكنولوجية التي سيصنعها (

 ناسا للشعاع األزرق راجع من خالل مرشوع هارب للتحكم يف الطقس واملناخ ومرشوع

 ) .م2011 الصادر عام –ارسار سورة الكهف ومرشوع ناسا للشعاع األزرق : كتابنا 

لماذا سیزعم الدجال أنھ حورس بن أوزیریس وإیزیس : سادًسا

بعد أن قدمنا من األدلة ما يثبت أن ست أو قابيل ابن آدم قاتل هابيل أو أوزيريس هو 

ر يف هناية الزمان ويعترب إحدى العالمات العرش الكربى للساعة، املسيح الدجال الذي سيظه

 –اقرتب خروج املسيح الدجال «بل يف الغالب هو أول هذه العالمات كام رشحت بكتايب 

، سيتوقع »عبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال بأطباقه الطائرة من مثلث برموداالصهاينة و

 ست أو قايني أو قابيل، لكن هذا لن حيدث، أي شخص أن الدجال عند خروجه سيقول أنه

 .  آخرًائكن سيخدع البرشية كلها ويدعي شيفهو لن يعرتف بأنه ست أو قايني ول

ًفطبقا ملا جاء باألحاديث النبوية فسيدعي أنه املسيح احلقيقي، أي أنه عيسى ابن مريم، 

 . ريس وإيزيسس بن أوزييفسيدعي أنه حور» أريزونا وايلدر«يف رسالة وحسب ما جاء 

فلامذا سيدعي ذلك وال يعرتف باسمه احلقيقي ؟ وما هي العالقة أو أوجه التشابه بني 

 س واملسيح عيسى ابن مريم ؟ يحور
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 أو ربيةًأوال اإلجابة عىل ملاذا لن يعرتف باسمه احلقيقي وهو قايني أو قابيل يف العربية والع

يني أو قابيل أو ست شخصية مكروهة فقا. إلخ، فهذا واضح ومفهوم... ست يف الفرعونية

، فهو أصل الفساد والرش يف األرض، وهو أول احلقدة واملغتصبني حلقوق منبوذةبذيئة 

 . إلخ... غريهم، وأول الفسقة والظلمة والقتلة

ًوبالتايل فلو اعرتف باسمه احلقيقي وأفصح عن شخصيته فسريفضه أهل األرض مجيعا، 
 سيدعي النبوة واإللوهية وأنه املسيح احلقيقي، ووه. فتنهعاءاته وويكشفون كذبه وزيف اد

وبالتايل فالبد أن يظهر يف صورة قديس، ورجل حمب للسالم واخلري، وذو خلق طيب عظيم، 

ويف نفس الوقت البد أن تتسم صفاته بالرمحة والعفو والقوة واحلسم ليدعي أنه إله، وهذه 

يظهر ال بد أن ولكي يدفع الناس لإليامن به ، )قابيل(كلها صفات معدومة يف ست أو قايني 

فالبد أن يأيت باسم واإللوهية أمامهم بشخصية أخرى واسم آخر، وطاملا أنه سيدعي النبوة 

باسم من أسامء اهللا احلسنى، أو باسم أحد وان يتسمي أحد األنبياء أو القديسيني القدامى، 

  .هلة الوثنية التي عبدها القدماءاآل

بوة واإللوهية يف وقت واحد فالبد أن خيتار اسم نبي اجتمعت فيه صفات ولكي يدعي الن

. َّوة واإللوهية، أو بمعنى آخر أله الناس هذا النبي أو القديس بعد موته أو رفعه للسامءبالن

وإبليس هو األب الروحي للدجال بعد أن احتد معه وسيأمره الناس بالسجود له وإلبليس 

عىل األرض ) إبليس(ته إبليس، وسيدعي أنه نائب أو ابن هذا اإلله بصفته اإلله األكرب ال بصف

فروحه وروح أبيه القديسة ) إبليس(وفيه نفس الصفات اإللوهية املوجودة يف أبيه األكرب 

 . اجتمعت فيه عند نزوله عىل األرض وأنه جاء ليخلص البرشية من آالمها وأزماهتا
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، وقد اجتمعت هذه األقانيم الثالثة يف قدسه وروح أي باختصار سيدعي أنه إله وابن إل

ًشخصية، وهذه العقيدة التي سينادى هبا هي نفسها عقيدة التثليث املسيحية، املشتقة أساسا 
بعد موت أوزيريس ووالدة حوريس من من عقيدة التثليث الفرعونية، التي ابتدعها الناس 

أن أوزيريس قام من األموات بعد ذلك وقد أشاع الناس إيزيس العذراء من وجهة نظرهم ، 

بعد أن بعثت إيزيس فيه روح احلياة من جديد ولكنه مل يستطع أن يبعث ويعود إىل احلياة الدنيا 

ًمن جديد فآثر أن يظل يف احلياة اآلخرة وأصبح إهلا هلذا العامل بعد أن احتدت روحه مع روح 

ا ي، ثم احتدت روحه مع روح ابنه حور  أو آمون رعاإلله األكرب ً س يفأصبح حور، س أيض

  .ًا عنه عىل األرض ونائبا عن رعًنائب

) أوزيريس(واألب ) ابن اإلله(وبالتايل اجتمعت يف حورس األقانيم الثالثة وهي االبن 

رع أو آمون، ومها اسامن من أسامء اهللا احلسنى يعنيان الراعي أو الويل أو (والروح القدس 

، وأله الناس بعد ذلك حورس وأوزيريس )اه األعنيوالباطن أو اخلفي الذي ال تر. النور

وكانت عقيدة التثليث الفرعونية هذه هي األساس يف وضع عقيدة التثليث املسيحية التي 

 الروح – األب –االبن : زعمت أن املسيح عيسى ابن مريم اجتمعت فيه األقانيم الثالثة

 لدى املسيحيني يف الفصل ة ودور الدجال يف تأسيسهاالقدس، وسنعود لرشح هذه العقيد

 . القادم

حورس آخر الزمان الذي هو عييس بن مريم  (ًوالدجال سيأيت زاعام أنه املسيح احلقيقي

سى ابن مريم، ألنه هو  الذي اجتمعت فيه األقانيم الثالثة ولكنه لن يقول إنه عي)عليه السالم

ًاال، ودائام ما يصفونه يف من اليهود يزعمون أن عيسى عليه السالم مل يكن إال دجوأتباعه  ً

 .كتبهم هبذا الوصف، فإذا كان األمر كذلك، فأي مسيح هذا الذي يقصده الدجال ؟ 
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إنه املسيح األول الذي اجتمعت فيه األقانيم الثالثة كام أشاع كهنة الفراعنة، ووضعوا له 

 . أسس عقيدة التثليث الفرعونية

 ). األم(وإيزيس العذراء ) األب واإلله(ابن أوزيريس ) االبن(إنه حورس 

وهبذا فسيدعي الدجال أنه حورس بن أوزيريس من إيزيس، وأن روح أوزيريس احتدت 

يف روحه بعد أن قام من األموات وصعد إىل السامء وحكم يف عامل اآلخرة كإله، وأنه قادم 

نه خمفيا بذلك أ(السرتداد عرشه وعرش أبيه عىل األرض والذي نزعه منه ست إله الرش 

 .) ست

عيسى (وبالقطع سيؤمن به الكثريون من املسيحيني عىل اعتقاد أنه املسيح الذي يعرفونه 

الذي قام من األموات بعد ثالثة أيام من صلبه وصعد إىل السامء ونبأهم انه سيعود ) ابن مريم

 . يف هناية الزمان لقتل املسيح الكذاب املتحد مع إبليس كام جاء بأناجيلهم

دعة كربى، خاصة بعد أن بدأ اإلعالم الصهيوين يروج يف كل دول أوروبا خ ا منهل فيا

 املسيح قد اقرتب أوان عودته من السامء ليخلص البرشية من آالمها وأوجاعها أناملسيحية 

 .فهل بعد هذا الدجل من دجل ؟ 

ة وهذا هو ما كان حيذر عيسى أتباعه منه، ففي هناية أيامه عندما سألوه عن موعد الساع

وموعد عودته للدنيا بعد أن يرفعه اهللا إىل السامء وينجيه من كيد اليهود، أخربهم أن الساعة ال 

يعلمها أحد إال اهللا وكذلك موعد عودته، وأكد هلم خروج مسحة كذبة دجالني سيأتون قبله 

 أو السري وراءهم حتى ال إتباعهمويدعون أهنم املسيح، ومنهم املسيح الدجال، وحذرهم من 

 . ضلواي
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 : ونذكر من هذه التحذيرات عىل سبيل املثال قول عيسى عليه السالم هلم

فسيظهر مسحاء : فال تصدقوه! هاهو املسيح هنا، أو هاهو هناك : فإذا قال لكم أحد«

دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون اآليات والعجائب العظيمة ليضلوا إن أمكن حتى الذين 

فال خترجوا إىل هناك، أو هاهو ! هاهو يف الربية :  فإن قالوا لكم.ها أنا أنذركم. اختارهم اهللا

 نص الرتمجة السبعينية للكتاب 26-24/23متى . (» فال تصدقوه! يف داخل البيوت 

 ) املقدس

أنا هو : سيجئ كثري من الناس منتحلني اسمي، فيقولون. انتبهوا لئال يضللكم أحد«

 ).  نص الرتمجة السبعينية5-4 / 24متى . (» ًوخيدعون كثريا من الناس! املسيح 

وقد حرف اليهود أتباع وأعوان إبليس واملسيح الدجال العقائد املسيحية، ودسوا هبا 

املسيح (عقيدة التثليث احلورسية األوزيرية ليمهدوا عقول املسيحيني لقبول عقيدة الدجال 

 ). املزيف

 والسؤال كيف تم ذلك ؟ 

 .دمهذا ما سنرشحه يف الفصل القا
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  الفصل الرابع
 

 

  
  عقیدة التثلیث الحورسیة وعقیدة التثلیث الدجالیة
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 يف حتريف العقائد املسيحية ببث عقيدة التثليث الصهيوينسنتناول يف هذا الفصل الدور 

كعقيدة أساسية بالعقائد املسيحية، وذلك لتهيئة عقول ) احلورسية األوزيرية(الفرعونية 

ًول عقيدة املسيح الدجال وإبليس، املبنية أساسا عىل ثالوث مقدس وثني مرشك املسيحيني لقب
املسيح الدجال بصفته ابن وروح قدس لألب أو اإلله األكرب، وإبليس بصفته هذا : مكون من

 – األب –االبن : ًاإلله األكرب، بحيث يكون املسيح الدجال جمتمعا فيه األقانيم الثالثة وهي

 . الروح القدس

 هو حورس بن هً أنه املسيح احلقيقي وأن عيسى مل يكن إال دجاال، وأن الدجالزعميوس

فهو االبن لألب املؤله أوزيريس وقد : أوزيريس وإيزيس الذي اجتمعت فيه األقانيم الثالثة

ًحلت فيه روح هذا األب الذي أصبح إهلا وحاكام يف عامل اآلخرة بعد قتله عىل يد ست  كام ً

، وهاهو عائد من األموات كأوزيريس وحورس يف آن واحد ليسرتد رعونية جاء بالعقائد الف

 . عرشه

واملسيحيون اعتقدوا أن عيسى صلب ودفن ثم قام من األموات بعد ثالثة أيام من قربه 

 . وتقابل مع تالميذه وأنبأهم أنه سيصعد للسامء ثم يعود يف هناية األيام

 قام من األموات وصعد للسامء وسيعود هلذه واملسيحيون ينتظرون عودة هذا املسيح الذي

ا مع قصة املسيح عيسى ابن  ً الدنيا مرة أخرى، وبذلك فقصة هذا املسيح الدجال تتطابق أيض

يف كثري من األمور، فال شك أو جدال يف أهنم سيؤمنون به عىل أنه املسيح عند املسيحيني مريم 

 . الذي يعرفونه وينتظرون عودته) أي عيسى(احلقيقي 

ومسألة صلب املسيح هي أحد االفرتاءات التي أدخلها اليهود يف العقيدة املسيحية، ألن 

ام عيسى يومسألة ق،الذي صلب هو هيوذا األسخريوطي الذي كان يشبه املسيح وليس عيسى 
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ا أحد األباطيل التي اعتقدها بعض تالميذه وأتبا ً  عندما عهمن األموات بعد صلبه أيض

أما مسألة صعوده للسامء التي ،دثة الصلب فاعتقدوا أنه قام من األموات شاهدوه بعد هناية حا

ًأنبأهم هبا، وعودته يف هناية الزمان لقتل الدجال فهي حقيقة أقرها عيسى فعال وأكدها النبي 

صىل اهللا عليه وسلم يف الكثري من أحاديثه، وورد بالقرآن ما يشري إىل عدم موته وإىل رفعه 

 . هناية الزمان  وعودته يف للسامء

وليس ذلك املوضوع جمال مناقشتنا هنا، خاصة أن هذه املسألة تناولتها الكثري من الكتب 

اإلسالمية ودللت عىل صحتها من التضارب املوجود يف األناجيل نفسها حول صلب املسيح 

 إلخ، فعىل من يريد التعرف عىل... وقيامه من األموات ورفعه للسامء ومقابلته مع تالميذه

حمارضات :  أن يرجع إىل هذه الكتب ككتاب حول أكذوبة صلب املسيحاملزيد من التفاصيل

ي السقا،  للدكتور أمحد حجاز– لإلمام حممد أبو زهرة، أقانيم النصارى –يف النرصانية 

 للشيخ – للدكتور حممود حممد مزروعة، عقيدة الصلب والفداء –دراسات يف النرصانية 

 . إلخ...  للواء أمحد عبد الوهاب، –يح يف مصادر العقائد املسيحية حممد رشيد رضا، املس

الصهيونية أما ما هيمنا هنا فهو إثبات اجلذور الفرعونية لعقيدة التثليث املسيحية ودور 

مسيح ك يف نرش هذه العقيدة لدى املسيحيني لتمهيد عقوهلم لقبول املسيح الدجال العاملية

 .  وملك وإله

 اإلخوة املسيحيني، ولكن إيلىل أنني ال أقصد مما سأقوله هنا اإلساءة وأحب أن أنوه إ

ًالقصد أوال وأخريا هو التبرصة بحقيقة املخطط الذي خيطط له   بالتعاون مع إبليس الصهاينةً

املسيحي  وأ الدين اإلسالمي سواءكلها املنزلة من اهللا الساموية واملسيح الدجال لتدمري األديان 
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ل وإشعا ، نرش العقائد الوثنية والدجالية يف أذهان أصحاب هذه الديانات، وأو اليهودي 

 ً.ابعضحروب فيام بينهم لتصفية بعضهم 

فاألمر جلل خطري وحيتاج إىل تضافر وتعاون من كل أصحاب الديانات الساموية إلفساد 

ة هذا املخطط الذي بدأت أبعاده تنكشف للجميع، والذي سيمثل أكرب فتنة ستشهدها الكر

السالم وإىل قيام الساعة كام قال النبي صىل اهللا عليه الصالة واألرضية منذ عرص آدم عليه 

 . وسلم

مضمون عقیدة التثلیث المسیحیة : أوًلا

عن عقيدة التثليث » أقانيم النصارى«يف كتابة » أمحد حجازي السقا«حتدث الدكتور 

 : املسيحية فقال

نصارى الرشق ويسمون األرثوذكس ورئاستهم يف : النصارى يف العامل فريقان كبريان«

، ويتفق  والربوتستانتمرص، ونصارى الغرب ويسمون الكاثوليك ورئاستهم يف روما، 

 . يف عقيدة األقانيمالثالثة 

 تعاىل عام –أن اهللا واحد يف أقانيم ثالثة، فهم يرون أن اهللا عز وجل : ويعتقد األرثوذكس

ًيقولون علوا كبريا  ًثم خرج منها طفال ...  من السامء، واختبأ يف بطن مريم العذراء قد نزل–َّ

. وملا بلغ سن الثالثني بلغ الرسالة، وبعد سنتني وأشهر قتله اليهود وصلبوه... اسمه عيسى

خرج يف اليوم الثالث وصعد إىل ثم . ثم دفن يف القرب ثالثة أيام، ونزل إىل اجلحيم وهو يف القرب

 ..األب قبل التجسد، االبن بعد التجسد، الروح القدس قبل إنشاء العامل: الساموات ويسمى
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 الروح – االبن –األب : أما الكاثوليك فيقولون إن اآلهلة ثالثة متميزون ومنفصلون وهم

 .القدس

يف البدء كانت «: يوحناويستدل الكاثوليك عىل مذهبهم من رشح اآلية األوىل من إنجيل 

من ولده، فاألب غري االبن، واالبن  أن الكلمة متميز ه: يعني» الكلمة، والكلمة كان عند اهللا

 . ومع ذلك فهام يشء واحد يف الطبيعة والذات واحلكمة. غري األب

ي اهللا ظهر يف اجلسد، تربر يف الروح تراء«: ويستدل األرثوذكس عىل مذهبهم بقول بولس

الرسالة األوىل إىل . (» ورفع يف املجد. من به يف العامل، كرز به بني األمم أوللمالئكة

   )52(.»)3/16تيموثاوس 

 : واآلن تعالوا لنتعرف عىل هذه العقيدة من املسيحيني أنفسهم

طبيعة اهللا عبارة عن ثالثة أقانيم «ًشارحا هذه العقيدة » يوسف بوست«يقول الدكتور 

فإىل األب ينتمي اخللق بواسطة االبن، وإىل .  االبن، اهللا الروح القدساهللا األب، اهللا: متساوية

غري أن الثالثة األقانيم تتقاسم مجيع األعامل اإلهلية . االبن الفداء، وإىل الروح القدس التطهري

  )53(. » عىل السواء

                                                                         
5  .68 - 67أمحد حجازي السقا، ص . د: انيم النصارى أق-2

 

5  .93حممود حممد مزروعة، ص .  د"دراسات يف النرصانية": ً نقال عن-3
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 جممعات أكثر من ثالثامئة سنة يف عدةبوقد تم إقرار عقيدة التثليث بعد رفع املسيح للسامء 

 . مسيحية

 ميالدية عقد النصارى املجمع املسكوين العاملي األول، وأصدروا 325ففي نيقية سنة 

 : قانون اإليامن املشتمل عىل عقيدة التثليث ونصه عند الكاثوليك هكذا

ُ ما يرى وما ال يرىلكل، خالق كل األشياءاأب ضابط . نؤمن بإله واحد«  وبرب واحد .ُ

.  إله من إله. املولود من األب، واملولود الوحيد أي من جوهر األب ،يسوع املسيح ابن اهللا

الذي به كان كل يشء يف . لوق، مساو لألب يف اجلوهرخممولود وغري . إله حق. نور من نور

الذي من أجلنا نحن البرش، ومن أجل خالصنا نزل وجتسد وتأنس وتأمل . السامء وعىل األرض

. وصعد إىل السامء، وسيأيت من هناك ليدين األحياء واألمواتومات، وقام يف اليوم الثالث 

 . » ...وبالروح القدس

 : والنص يف رواية األرثوذكس هكذا

ونؤمن .  السامء واألرض ما يرى وماال يرىقاألب ضابط الكل خال. ن بإله واحدنؤم«

 ...ورنور من ن. برب واحد يسوع املسيح ابن اهللا الوحيد املولود من األب كل الدهور

 .  خالصنا نزل من السامء وجتسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنسلومن أج



 137

 من األموات يف اليوم الثالث كام ثم قام. وصلب عنا عىل عهد بيالطس البنطي وتأمل وقرب

يأيت يف جمده ليدين األحياء وسيف الكتب، وصعد إىل الساموات وجلس عن يمني أبيه، 

 )54(»  س مللكه انقضاءواألموات، الذي لي

 م وزادوا فيه عىل النص السابق بعض العبارات، ثم 381ثم عقد جممع القسطنطينية سنة 

ا431عقد جممع إقسيس األول سنة  ً  .  م، وزادوا فيه عىل النص عبارات أخرى أيض

 م جممع خليقودنية، وفيه قرر الكاثوليك أن املسيح له طبيعتان 451وعقد يف عام 

وله مشيئة إنسانية كاملة، ومشيئة إهلية . بيعة إنسانية كاملة، وطبيعة إهلية كاملةومشيئتان، ط

كاملة، أي إن األب مستقل بأقنومه واملسيح مستقل بأقنومه، ومها متساويان يف الالهوت 

 . فقط

وقد رفض األرثوذكس هذه العقيدة واعتربوا اهللا هو املسيح، واملسيح نفسه هو اهللا، ثم 

م وسنة 553لقرارات التي صدرت من املجامع التي عقدت بعد ذلك يف سنة رفضوا مجيع ا

 .  م، ألهنا فصلت بني طبيعة املسيح وطبيعة اهللا786 م، 610

فهي ترى أن هناك . وواضح أن عقيدة التثليث مبنية عىل أسس غري منطقية وال عقالنية

 إله م فالثالثة يتكون منه، ومع ذلكاإللوهيةثالثة آهلة كل منها قائم بذاته ومتصف بصفات 

 . واحد، وهو يف ذاته يمثل ذاتًا بسيطة غري مركبة
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ا والواحد ثالثة وكيف يتقبل العقل هذا املنطق الال ً  منطقي؟  فكيف يكون الثالثة واحد

وعقيدة التثليث ليس هلا أي أساس يف كتبهم املقدسة، وهم أنفسهم يعرتفون بذلك، فقد 

 : يكية عن عقيدة التثليث ما ييلجاء يف دائرة املعارف األمر

هي العقيدة املسيحية التي تقول بالطبيعة الثالثية لإلله، وهي عقيدة : إن عقيدة التثليث«

 )55(» ...ليست من تعاليم العهد القديم، وال توجد يف أي مكان بني ثناياه

 : عن نتائج أبحاثه يف العقائد املسيحية» تولستوي«ويقول 

ًفرسين يدعون يسوع إهلا دون أن يقيموا عىل ذلك احلجة، ويستندون وأن الرشاح وامل... «

 رسائل – أعامل الرسل – الزبور –موسى : يف دعواهم عىل أقوال وردت يف مخسة أسفار هي

. »قل داللة عىل أن املسيح هو اهللا تأليف آباء الكنيسة، مع أن تلك األقوال ال تدل أ–الرسل 

)56(  

 : »بونجوستاف لو«وقال الدكتور 

                                                                         
5 الوهاب  أمحد عبد/ ًم، وذلك نقال عن كتاب حقيقة التبشري، لواء1959ط :  دائرة املعارف األمريكية-5

 .82ص
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وبني الرب األسطوري الذي ) أي عيسى(إننا مل نجد أي شبه بني النبي اجلليل اخلاشع .. «

هو من صنع ) أي يعبدونه(إن يسوع الذي يرضع إليه املؤمنون . عبده الناس منذ ألفي سنه

ولو قيل . كان حيا بولس أسس باسم يسوع دينًا ال يفقهه يسوع لو إن..... اجلموع

ثنى عرش أن اهللا جتسد يف يسوع، ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا أصواهتم للحواريني األ

 . )57(»...حمتجني

: عقیدة التثلیث الحورسیة الفرعونیة أصل كل عقائد التثلیث الوثنیة  :ثانًیا
تعترب عقيدة التثليث املرصية القديمة، هي األساس لكل العقائد الشبيهة هبا يف األديان 

لعقيدة التثليث يف الديانات القديمة يرى هذه العقيدة قد اعتلت يف كل هذه األخرى، فاملتتبع 

الديانات مكان الصدارة، فقد وجدت عقيدة التثليث يف الديانات املرصية، والديانات اهلندية، 

 . والبوذية، ويف الفلسفة األفالطونية

شعائر بل يف صورها والدين املرصي القديم كان له تأثري قوى يف املسيحية، ليس فقط يف ال

ورموزها لدرجة أن الكثريين يعتقدون أن صورة العذراء التي يصيل أمامها املسيحيون يف 

التي كان يرسمها املرصيون وهي حتمل طفلها ) إيزيس(الكنيسة إنام هي مأخوذة عن صورة 

 . )58(وترضعه ) حورس(

                                                                         
5  .52سعيد أيوب، ص:  املسيح الدجال-7
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ا تاج بداخله قرص الشمس صورة العذراء إيزيس وهي حتمل طفلها حورس وعيل رأسه

 وصورة العذراء مريم وهي حتمل املسيح وعيل رأسها تاج حماط بدائرة متثل قرص الشمس

 

 : »ل ديورانتوو« يقول  املسيحية والفرعونية التثليثعقائدوحول أوجه التشابه بني 

 لقد كان هلذه األساطري والرموز الفلسفية الشعرية أعمق األثر يف الطقوس النرصانية«

الذي » إيزيس«ًحتى إن املسيحيني األولني كانوا أحيانا يصلون أمام متثال . والدين املسيحي

  )59(» حورس«يصورها وهي ترضع طفلها 
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 : )60( »زكي شنودة«ويقول 

فقد كان . وكان يف معتقدات املرصيني ما جيعل فكرة التثليث النرصانية قريبة إىل فهمهم«

: من أمثلة ذلك. ختتص بعبادته والوالء له. من اآلهلةلكل مدينة هامة من مدهنم ثالوث 

 ). االبن(، وجنسو )األم(، وموت )األب(آمون : ثالوث طيبة ويتكون من

، )األم(وإيزيس ) األب(أوزيريس : وثالوث أبيدوس أو العرابة املدفونة، ويتألف من

 . ًون معا كانوا ثالثة، إال أهنم يعملوأنوكانوا يعتقدون أهنم ). االبن(وحوريس 

فقد كانوا . كذلك. كام كان يف معتقداهتم ما جيعل فكرة ابن اهللا من عذراء قريبة إىل فهمهم

 هوأن. هو ابن اإلله آمون من عذراء: آخر ملوك األرسة الثامنة» حور حمب«ًيعتقدون مثال أن 

 . كان يتجسد يف مولود عجلة بكر بعد حلول روح اإلله بتاح فيها

وهي قريبة يف » عنخ«يد آهلتهم عالمة ترمز إىل احلياة، وكانوا يسموهنا وكانوا يصورون يف 

ا هلم بعد ذلك كام كانوا  ً ًتكوينها من عالمة الصليب التي اختذها النصارى شعارا ورمز
 . يستعملون الغسل أو الرش باملاء املقدس، وهو طقس يشبه العامد عند النصارى

                                                                         
6 حممود حممد . د: دراسات يف النرصانية: نًوذلك نقال ع. 27-26، ص 1زكي شنودة، ج:  تاريخ األقباط-0

 .107 - 106مزروعة، ص 

 



 142

وجلوسه . تشهاده ثم انتصاره يف النهاية عىل الرشًوأخريا نجد يف قصة اإلله أوزيريس، واس

بعد ذلك يف السامء ليحاسب الناس كال حسب أعامله ما جيعل قصة حياة املسيح وموته 

 .»ىل عقول املرصيني وقلوهبمإوقيامته وصعوده، قريبة 

 : باجلذور املرصية لعقيدة التثليث فيقول» إلياس مقار«ويعرتف القس 

اء كانوا يؤمنون بثالوث مقدس ممثل يف أوزيريس وإيزيس فاملرصيون القدم... «

أ ً بل كانوا ثالثة آهلة متثل العائلة البرشية، إذ كان . ًوحوريس، ولكن هؤالء مل يكونوا إهلا واحد

  )61(» ...أوزيريس األب، وإيزيس األم، وحوريس االبن

 

 الصليب الفرعوين

                                                                         
6  .88أمحد حجازي السقا، ص . د:  أقانيم النصارى-1
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» قيدة الثالوث يف غري املسيحيةع«: انحتت عنو» أديان العامل«بكتابه » حبيب سعد«ويقول 

ًهذه العقيدة منترشة يف أهم األديان الوثنية قديام وحديثا ففي ديانة الفينيقيني نرى أنه كان «:  ً
: ًوقد وجد املنقبون يف جبيل ثالوثا هو. مستعمرة ثالوث لكل عاصمة من عواصمهم وكل 

 . أي القدير والسيد واألزيل. إيل ومتوز وعومل

 . أوزيريس وإيزيس وحوريس: ث املرصينيوثالو

 . بوذا وبرمها وفيشنا: وثالوث اهلنود

  )62(. ون عنه بمثلث متساوي األضالع والزواياوعند الصينيني ثالوث يعرب

. ما يشبه اعتقاد املسيحيني يف عيسى» كرشنا«ويف الديانة اهلندية، فاهلنود يعتقدون يف اإلله 

 . وأن اإلله كرشنا هو املولود البكر«فشنو«هو نفسه اإلله » كرشنا«فهم يعتقدون أن اإلله 

» كرشنا«ويعتقدون أن اإلله البكر . ويعتقدون باخلطيئة األصلية التي يقول هبا املسيحيون

 . خلص اإلنسان من اخلطيئة بتقديم نفسه ذبيحة عنه

قلب واهلنود يصورون اإلله كرشنا مثقوب اليدين والرجلني، وهو مصلوب وعىل قميصه 

ًاإلنسان معلقا، وعىل رأسه إكليل من الذهب، وهذه كلها صور شبيهة بعقيدة النصارى يف 

  )63(. املسيح

                                                                         
6  .100أمحد حجازي السقا، ص . د: "أقانيم النصارى"ً نقال عن -2
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ًأكثر شبها باملسيح، فهم يعتقدون فيه ما يعتقد النصارى يف » بوذا«والبوذيون عقيدهتم يف 

ص العامل املسيح، واملولود الوحيد، وخمل: حتى إن البوذيني ليطلقون عىل بوذا لقب. املسيح

ويقولون إنه إنسان كامل، وإله كامل جتسد بالناسوت وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب 

 )64(. البرش، وخيلصهم منها فال يعاقبون عليها، وجيعلهم وارثني مللكوت الساموات

 : »تسون روبر«ويقول 

 : قولويذكر تفاصيل ذلك في«. إن املسيحية استعارت شعائرها وعقائدها من الوثنية«

ًقبل ظهور املسيح كانت هناك معابد كثرية تقدس عددا كبريا من اآلهلة« لو وًفهناك مثال أب. ً

الذي كان يقدسه اإلغريق، وهريكوليس معبود الرومان، ومثرا معبود الفرس، وأدونيس 

معبود السوريني، وأوزيريس وإيزيس وحوريس معبودات املرصيني، وبعل معبود البابليني، 

 . ريونوسواهم كث

ويف هذه األديان أو أكثرها كانت توجد . وكانت هذه اآلهلة تعترب كلها من نسل الشمس

 : املعتقدات اآلتية

التي ينسب ) الشهر أو املوسم( كل هذه اآلهلة ينسب هلا أهنا ولدت يف نفس الفرتة -1

 . لعيسى أنه ولد فيها
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 .  كل هؤالء ولدوا يف كهف أو حجرة حتت األرض-2

 . عاشوا حياة فيها عناء من أجل اجلنس البرشي كلهم -4

 .  كلهم قهروا بقوى الرش والظالم-5

 .  ألقى هبم بعد هزيمتهم يف املدافن أو النريان السفىل-6

 . ً هبوا مجيعا من مدافنهم بعد املوت، وصعدوا إىل عامل السامء-7

ً أسسوا مجيعا خلفاء هلم ورسال ومعابد-8 ً .)65(  

ًكثريا ما » إيزيس«دة التثليث املرصية واملسيحية تتضح أكثر إذا علمنا أن والعالقة بني عقي
، وهو النموذج الذي احتذاه isis Lactansصورت وهي تعتني بطفلها حوريس وسميت 

 . Mary Lactansالفنان املسيحي يف تصويره للعذراء وهي تعتني بطفلها عيسى وسميت 

 التي تعني املسيحيني يف أقدم النسخ Christianosأن أصل عبارة » اندريسن«وقد أوضح 

وهي األقرص » طيبة«وتعني الطيبني نسبة إىل ) Chrestianos(املخطوطة باليد هي كلمة 

ًحاليا وكانت عاصمة مرص يف بعض الفرتات وكانت هذه الكلمة تطلق عىل عباد اإلله 
ا أوزيريس، وكان) Chrestus(املرصي  ً ذاك كثريين من عامة  يف رومية إذ ه عباداملسمى أيض

 . الرومان ومن مهاجري املرصيني
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 Christiansوملا انترشت املسيحية يف رومية بقى الرومان مدة ال يفرقون بني كلمة 

، وظنوا أن املسيح هو معبود Christus واملسيح Chrestusكلمة الطيبي و Chrestiansو

 ) 66(. املرصيني أوزيريس القديم

عقائد المسیحیة من خالل بولس لیقبل المسیحیون عقیدة تثلیث الیھود یحرفون ال: ثالًثا
)  المزیفحورس(المسیح الدجال 

كان يف زمن املسيح عليه السالم عندما بعثه اهللا لليهود يف أورشليم طائفة منهم تسمى 

الفريسيني، وكانت هذه اجلامعة تضم كبار أحبار اليهود ومرابيهم وأصحاب النفوذ منهم، 

أثري يف الدولة الرومانية وحكامها حيث كانت أورشليم يف ذلك الوقت خاضعة وهلا ثقل وت

 . للحكم الروماين

والنورانيون واملاسون ما هم إال امتداد هلذه اجلامعة اليهودية املتطرفة التي حاربت املسيح 

وأتباعه، وحرضت احلكومة الرومانية عىل قتل املسيح وصلبه فنجاه اهللا منهم ورفعه إىل 

 . امءالس

 شاول من أكرب زعامء هذه اجلامعة ومن كان يسمي قبل ذلكوكان بولس الرسول الذي 

ًأشد الناس اضطهادا وقتال للمسيحيني أتباع عيسى وتالمذته  فلام وجد اليهود أن حماربتهم ، ً

يف صفوفهم باعتناقه ) شاول(دهم عن املسيحية عمدوا إىل دس بولس رألتباع عيسى مل ت

                                                                         
6 والفداء-6  .96 - 95حممد رشيد رضا، ص :  عقيدة الصلب 
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فأصبح أحد أعمدهتا األساسية فقام بتحريف . طوه هبالة من الدعاية والرتويجاملسيحية وأحا

ًالعقائد املسيحية وبادعاء أن املسيح كان إهلا وابن إله، وأحدث فتنًا كثري بني تالمذة املسيح 

وأتباعه، ومتكن يف النهاية من وضع أسس العقائد املسيحية وطقوسها بام يتفق وأهداف 

لرامية إىل تشويه صورة املسيح والتمهيد لقبول عقيدة مسيحهم وإهلهم اليهود الشيطانية ا

 أن يرشعوا عند تنفيذ وقد كان من عادة اليهود وال تزال، ) املسيح الدجال(وملكهم املنتظر 

هم داخل الطوائف الدينية األخرى املخالفة هلم، ئامخمططاهتم إىل زرع شخص أو أكثر من زع

ا مؤثرا يف هذه الطوائف، ليزرع فيها أفكارهم ثم يمهدون له السبيل ليصبح ً ً زعيام وقائد ً
وعقائدهم الفاسدة، فيصبح أتباع هذا الدين بعد ذلك حتت طوعهم، فيدينون بدينهم 

 . وعقائدهم وينفذون خمططاهتم بوعي أو بدون وعي

فالكتاب املقدس ،  رسالة متثل حوايل نصف العهد اجلديد 14ولبولس يف العهد اجلديد 

 ذي يؤمن به املسيحيون يتكون منال

 :  ويشمل عىل: العهد القديم-1

 – اخلروج –التكوين : وهي رشيعة موسى وتتكون من مخسة أسفار هي:  التوراة–أ 

 . التثنية– العدد –الالويني 

 . الزبور أو مزامري داود–ب 

ـ   . أسفار األنبياء-ج

 . أسفار أخبار ملوك بني إرسائيل وأنبيائهم–د 

 . ً سفرا39أسفار العهد القديم وعدد 
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  : ويشمل عىل:  العهد اجلديد-2

 . يوحنا– لوقا – مرقس –متى :  األناجيل األربعة التي يعرتف هبا املسيحيون وهي–أ 

 .  أعامل الرسل–ب 

ـ رسائل بولس وعددها   . رسالة14ج

 . س ويوحنا ويعقوب وهيوذاائل بطر رس–د 

ـ   ). لرؤياسفر ا( رؤيا يوحنا الالهويت -ه

 . ً سفرا27وعدد أسفار العهد اجلديد 

 بإلوهيةفلم يرد الترصيح ،والتعاليم الواردة برسائل بولس ختالف ما يف التوراة واألناجيل 

فاهللا يف العهد القديم واحد ال رشيك له، وليس له . املسيح وأنه ابن اهللا إال يف تعاليم بولس

 أبناؤه، واهللا يف العهد القديم هو املتحكم يف الكون وة، ألن كل البرشنب الزوجة أو أبناء بمعنى

 . إلخ... كله ويف البرش، وهو القادر اخلافض الرافع املعز املذل

أما العهد اجلديد فأناجيله األربعة األوىل حتكي قصة عيسى منذ والدته وحتى رفعه للسامء 

 لسان أصحاب ، وقصة عيسى منقولة عىل)حسب زعمهم(بعد صلبه وقيامه من األموات 

هذه األناجيل، وهبذه األناجيل بعض تعاليم ووصايا عيسى عليه السالم، ومل يرد عىل لسان 

عيسى هبا نص واحد يقول إنه إله أو ابن إله، بل شهد يف مجيعها بالوحدانية هللا وأنه ليس إال 

 . نبي مرسل منه
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دت فيه بعض ، وأور»اقرتب خروج املسيح الدجال«وقد رشحت هذا املوضوع بكتايب 

النصوص الواردة عىل لسان عيسى والتي يشهد فيها بالوحدانية هللا، فال حاجة إلعادهتا هنا 

 . مرة أخرى

: دور بولس في تحریف التوحید في المسیحیة إلى عقیدة التثلیث الدجالیة

وحني نستفرس . يعترب بولس يف الواقع مؤسس املسيحية اجلديدة املخالفة لتعاليم املسيح

ًذا الرجل نجد سفرا كبريا يف العهد اجلديد يسمى عن ه يتحدث عنه » سفر أعامل الرسل«ً

 . تفصيليا

وهو أحد تالمذة بولس ومل يكن من تالميذ املسيح » لوقا«وقد كتب هذا السفر القديس 

 . » إنجيل لوقا«وله إنجيل باسمه يف العهد اجلديد 

» شاءول«الفريسيني وكان اسمه ومن سفر أعامل الرسل نعرف أن بولس هذا كان من 

وكان من ألد أعداء أتباع املسيح، وقد ولد يف طرسوس وتربى يف أورشليم، وكان ذا عقلية 

 والديانة التي تعتنقها اإلسكندرية، باإلضافة إىل واملرتاسية، وعىل علم عظيم باليهودية فذة

 من فكر هذه الديانات ًديانات احلضارات القديمة الوثنية، وقد نقل إىل املسيحية كثريا

وطقوسها ورموزها ومصطلحاهتا باتفاق مع أحبار اليهود وبام خيدم خططهم للتمهيد لعرص 

 . مسيحهم الدجال

للمسيحية وأتباعها وأنه من الفريسيني من النصوص ) شاءول(ويستدل عىل حماربة بولس 

 : اآلتية

 ).6 / 23امل الرسل أع. (» ...أنا فرييس ابن فرييس: أهيا الرجال اإلخوة... «
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وحدث يف ذلك اليوم اضطهاد عظيم عىل الكنيسة التي يف أورشليم فتشتت اجلميع يف «

وعملوا عليه مناحه . ومحل رجال أتقياء استفانوس. كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل

ًوأما شاءول فكان يسطو عىل الكنيسة وهو يدخل البيوت وجير رجاال ونساء . عظيمة ً

 ). 3 – 1 / 8أعامل الرسل . (» ...م إىل السجنويسلمه

ًأما شاءول فكان مل يزل ينفث هتددا وقتال عىل تالميذه الرب«  ).9/1أعامل الرسل . (» ً

أما عن كيفية حتول بولس من اضطهاد املسيحيني إىل اعتناق املسيحية فواضح أنه وزعامء 

جمدية، فآثروا إدخال بولس فيها  املسيحيني للقضاء عليهم غري  حماربةأنوجد الفريسيني 

ليهدم تعاليم املسيح وحيرفها ويدس فيها عقيدة التثليث الدجالية الشيطانية وطقوسها وبام 

 . بخدم أهداف الفريسيني وخطتهم للتمهيد خلروج مسيحهم الدجال

لذا فقد وضع بولس متثيلية حمكمة خالصتها أنه وهو يف طريقه إىل دمشق إليذاء أتباع 

 واصطيادهم عىل طريق دمشق أبرق حوله نور من السامء فسقط عىل األرض، ثم سمع املسيح

 ملاذا يضطهده وسأله "أنا الرب يسوع الذي تضطهده" يقول له صوت املسيح يف السامء

قم وادخل املدينة وبرش يف املجامع : فقال له، أن يفعل يريد  ، فسأله بولس ماذاأتباعهوحيارب 

  .بأن املسيح ابن اهللا

وبدأ شاءول خطته هذه بتغيري اسمه إىل بولس حتى يمحو ما علق بأذهان املسيحيني من 

ذكريات قديمة السمه القديم، وأخذ يدعو لدينه اجلديد فيضع العقائد والطقوس، ويروج 

وكان لوقا من أكثر . بني املسيحيني أن املسيح هو ابن اهللا، وأن اهللا ثالثة أقانيم يف أقنوم واحد

 .  ملذهبهاملروجني
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 38وكانت حادثة تلقيه للوحي من املسيح الذي ظهر له يف السامء املزعومة هذه سنة 

 .  سنوات5ميالدية أي بعد رفع املسيح للسامء بحوايل 

 : وهذه احلادثة وردت يف سفر أعامل الرسل عىل النحو التايل

 األرض، وسمع وبينام هو يقرتب من دمشق، سطع حوله بعثة نور من السامء، فوقع إىل«

ا يقول له ً  من أنت يا رب ؟ : شاول، شاول، ملاذا تضطهدين ؟ فقال شاول: صوت

فقال وهو . صعب عليك أن تقاومني. أنا يسوع الذي أنت تضطهده: فأجابه الصوت

قم وادخل املدينة، وهناك يقال لك ما : ماذا تريد أن أمحل ؟ فقال له الرب: مرتعب خائف

 )  نص الرتمجة السبعينية للكتاب املقدس6 – 3 / 9امل الرسل سفر أع. (» جيب أن تعمل

 نص 20 / 9أعمل الرسل . (» ثم سارع إىل التبشري يف املجامع بأن يسوع هو ابن اهللا«

 ) الرتمجة السبعينية

وذهب بولس إىل تالميذ املسيح وحاول أن يتصل هبم، لكنهم رفضوه وشكوا يف أمره، ومل 

  كبار برنابا وهو حسب وصف سفر أعامل الرسل له كان يعد منيصدقوا إيامنه، فذهب إىل

زعامء احلواريني هو وبطرس، وقص عىل برنابا رؤيته لعيسى، فأخذه برنابا وطلب من 

التالميذ قبوله فقبلوه، وقص عليهم قصته ووردت هذه الواقعة يف سفر أعامل الرسل عىل 

 : النحو التايل

فكانوا كلهم خيافون منه وال . أن ينضم إىل التالميذوملا وصل شاول إىل أورشليم حاول «

فجاء به برنابا إىل الرسل وروى هلم كيف رأى شاول الرب يف الطريق . يصدقون أنه تلميذ
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 نص 27 – 26: 9أعامل الرسل . (» وكلمه الرب وكيف برش بشجاعة باسم يسوع يف دمشق

 ) الرتمجة السبعينية

ثم /  األمم املجاورة ألورشليم ليبرشهم بتعاليم املسيح وصحبه برنابا معه أثناء ترحاله إىل

اختلف معه برنابا ورفاقه ورفض مصاحبته بسبب ما يروج له من أن عيسى إله وابن إله كام 

 : أوضح برنابا ذلك يف مقدمة إنجيليه املعروف بإنجيل برنابا فقال

ام األخرية بنبيه يسوع املسيح، أهيا األعزاء، إن اهللا العظيم العجيب قد افتقدنا يف هذه األي«

مبرشين . برمحة عظيمة للتعليم واآليات التي اختذها الشيطان ذريعة كثريين بدعوى التقوى

جموزين كل . ًورافضني اخلتان الذي أمر به اهللا دائام. داعيني املسيح ابن اهللا. بتعليم شديد الكفر

ا بولس الذي ال أتكل. حلم نجس ً وهو . م عنه إال مع األسىالذين ضل يف عدادهم أيض

السبب الذي ألجله أسطر ذلك احلق الذي رأيته وسمعته أثناء معارشيت ليسوع لكي ختلصوا 

  . )67(» وال يضلكم الشيطان فتهلكوا يف دينونة اهللا

ًوطبقا ملا ورد بسفر أعامل الرسل، فبولس كان رجال حمتاال كذابا، يشك يف أمره كل مؤمن  ً ً ً

 : يهود أنفسهم، ويستدل عىل ذلك من اآليتحتى املؤمنني من ال

                                                                         
6  .حممد رشيد رضا/ خليل سعادة، تقديم الشيخ. د: ترمجة:  إنجيل برنابا-7
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ًوملا صار غاليون حاكام عىل أخائية، جتمع اليهود كلهم وهجموا عىل بولس وساقوه إىل «
. » هذا الرجل حياول أن يقنع الناس بأن يعبدوا اهللا عبادة ختالف الرشيعة: املحكمة، وقالوا

 )  نص الرتمجة السبعينية13 – 12 / 18أعامل الرسل (

ه كانت املرحلة األوىل إلرساء دعائم عقيدة التثليث والصلب والفداء يف املسيحية، هذ

 . ومتت هذه املرحلة عىل يد بولس اليهودي الفرييس

رية بولس بقوة السيف وجربوت السلطان، وذلك يف فا املرحلة الثانية فانترشت فيها مأ

 . » جممع نيقية« م واملسمى 325م املجمع األول من املجامع املسكونية النرصانية املنعقد عا

وقد انعقد هذا املجمع ليفصل يف املسائل املختلف عليها بني أتباع املسيح وأمها ما يتعلق 

 هل هو رسول من اهللا فقط ؟ أم أنه ابن اهللا ؟ . بشخص املسيح

 وإذا كان ابن اهللا فهل هو مثله يف القدم ؟ أو متأخر عنه يف الزمان ؟ 

م روما يف ذلك الوقت، واجتمع يف جممع نيقية ألفان وثامنية وأربعون وكان قسطنطني حاك

 املسيح والتثليث، بإلوهيةًمن األساقفة، واستمع قسطنطني إليهم وأخريا مال مع الرأي القائل 

ً رجال، وعدد املنادين بالتوحيد وأن عيسى 318وكان عدد املنادين بالتثليث كام قال ابن البطريق 

ـ حولهثم مجع . ً قسيسا ورجل دين1730 فقط ًمل يكن إال رسوال ً رجال مثلثا، وأعطاهم 318 ال ً

قد سلطتكم عىل مملكتي لتصنعوا ما فيه نرش هذا الدين الذي : سيفه وخامته وقضيبه وقال هلم
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 عنهم، وكان بطريرك ريضقلتم به، ثم عمل عىل اضطهاد كل من يعارض عقيدة هؤالء الذين 

 )68(.لثنياإلسكندرية من بني املث

،  القديمة وهبذا انترشت عقيدة التثليث املنبثقة من العقيدة احلورسية األوزيرية املرصية

والتي وضع أساسها يف إطار جديد باملسيحية اليهودي الفرييس بولس الذي أصبح من كبار 

 .زعامء املسيحية ومؤسسيها 

دجال بالعقائد رساء عقيدة املسيح الإلك زعامء الفريسيني من وراء ذوكان هدف 

 أنه املسيح حوريس ابن حينام يزعماملسيحية لتمهيد عقول املسيحيني لقبوله عند خروجه 

أوزيريس الذي احتدت روحه بروع رع أو آمون بعد موته، والذي قام من األموات وصعد 

للسامء وأصبح حاكم عامل اآلخرة، واحتدت روحه بروح ابنه حورس، وهاهو عائد من 

 السالم واألمان يف األرض ويسرتد عرشه عليها الذي نازعه وسلبه منه ست األموات لينرش

 . إله الرش والفساد

: رأي كبار زعماء المسیحیة في بولس
 » جوستاف لوبون«يقول الدكتور 

 األثنىولو قيل للحواريني . إن بولس أسس باسم يسوع دينًا ال يفقهه يسوع لو كان حيا«

  )69(»...ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا أصواهتم حمتجنيعرش إن اهللا جتسد يف يسوع 

                                                                         
6  .104حممود حممد مزروعة، ص. د:  دراسات يف النرصانية-8
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 : وقال تشارلز دود

  )70(»ًإن الرسائل البولسية كثريا ما تعارض األناجيل«

 : وقال تولستوي

 كان رسول اجلدال واملنازعات الدينية، وكان يميل – كام ال خيفى عىل أحد –وبولس .. «

ريه، فأدخل ميوله هذه عىل الدين املسيحي لدينية كاخلتان وغإىل املظاهر اخلارجية ا

  )71(»..فأفسده

جمموعة كونت «: يف دراسة له عام يسمى باملسيحية اليهودية» دانيلو«ويقول الكاردينال 

احلواريني الصغرية بعد املسيح طائفة هيودية متارس ديانة املعبد وحتفظ تعاليمها، وهؤالء 

وبولس أكثر وجوه ..  بالعدو وتتهمه بالتواطؤيعتربون بولس خائنًا، وتصفه وثائق مسيحية

لك أرسة املسيح ذًاملسيحية موضعا للنقاش، فقد اعترب خائنًا لفكر املسيح، كام وصفته ب

                                                                                                                                                                                                
6  .52املسيح الدجال، سعيد أيوب، ص : ً نقال عن -9

 

7  .92أمحد عبدالوهاب، ص/  اختالفات يف تراجم الكتاب املقدس، لواء-0

 

7  .173اإلمام حممد أبو زهرة، ص :   حمارضات يف النرصانية-1
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واحلواريون الذي بقوا بالقدس حول يعقوب، فقد كون املسيحية عىل حساب هؤالء الذين 

  )72(» ..مجعهم املسيح حوله لنرش تعاليمه

 » ًقائمة بأعظم الناس أثرا يف التاريخ: املائة« يف كتابه »مايكل هارت«وقال 

فاملسيح هو صاحب الرسالة املسيحية، . أما مبادئ الالهوت فهي من صنع بولس... «

إن بولس هو الذي أوضح فكرة اخلطيئة األوىل ... ...بولس أضاف إليها عبادة املسيحولكن 

هودية يف الطعام والطهارة، وال داعي ه ال داعي للتمسك بكثري من الشعائر الينوأعلن أ

ًللتمسك بتعاليم موسى، ألن تطبيق ذلك ليس كافيا خلالص اإلنسان، لكن املسيح مل يكن 

 . )73(» ... عن تأليه املسيحولاملسؤيبرش بيشء من هذا الذي قاله بولس الذي يعترب 

ثة وهو مل ير كان القديس بولس من أعظم من أنشئوا الكنيسة احلدي« :ويلز .ـه.وقال ج

م عظيم باليهودية واملرتاسية وديانة ذلك وكان عىل عل...  سمعه يبرش الناسعيسى قط وال

 اهتم ومصطلحفكرهمًالزمان التي تعتنقها اإلسكندرية، فنقل إىل املسيحية كثريا من 

ولكنه علم الناس أن عيسى مل يكن املسيح املوعود فحسب، وال زعيم اليهود ... التعبريية

                                                                         
7 والتوراة واإلنجيل-2  .73 - 71موريس بوكاي، ص:  القرآن الكريم 

 

7  .106 ، 104العددان :  جملة أكتوبر-3
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ًتظر فقط، بل إنه ابن اهللا، نزل إىل األرض ليقدم نفسه قربانا، ويصلب تكفريا عن خطايا املن ً

  )74(.» البرش

ف بولس من حتريف العقائد املسيحية لتمهيد عقول املسيحيني لقبول اهدأل بالنسبةأما 

 –اقرتب خروج املسيح الدجال «عقيدة تأليه املسيح الدجال، فهذا أمر قد رشحته يف كتايب 

 . »االصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون خلروج الدجال بأطباقه الطائرة من مثلث برمود

إن بولس هو «: يف بولس عندما قال» سعيد أيوب«وحيرضين هنا أن أورد رأي األستاذ 

الذي أسس وأنشأ املسيحية النرصانية الصليبية التي بني أيدينا كتبها اآلن، وهذا التأسيس 

» ده الفقري يلتوي بغطاء عىل أهداف اليهود التي تصل هبم إىل الدجالوهذا اإلنشاء كان عمو

)75( . 
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باإلنجیل ) المسیح الدجال (666حل لغز الوحش 
  666وحوریس 

 



 159

عند املسلمني واليهود، ) قابيل(منا من الفصول السابقة أن املسيح الدجال هو قايني لع

ا نفس الشخصية املسامة  ً ًوطبقا ( إلخ، ..عند اليونان» تيفون«عند الفراعنة، و » ست«وهو أيض

الصادر يف عام  –أرسار سورة الكهف ومرشوع ناسا للشعاع األزرق : ملا رشحته بكتاب 

وبني ، هو إرسائيل كام رشحت بالكتاب  إليه القرآن أشار والذي االسم احلقيقي لهفم 2011

 .) ونسلهأحفادهإرسائيل هم 

ً رشحناه من قبل فهو لن يظهر باسمه احلقيقي، ولكنه سينتحل لنفسه اسام عيل ماً وتأسيسا
يف كثري من الديانات، والتي حتظى ُات التي اهلت عىل مدار التاريخ آخر من إحدى الشخصي

 . إلخ... بقبول لدى الناس، باعتبارها ترمز للخري والعدل والقوة والنرص

فإنه سيدعي » ديفيد آيك«خطاهبا املرسل إىل يف  »أريزونا وايلدر «جاء برسالة ملا وبالعودة

 . ابن أوزيريس وإيزيس) وهذا هو النطق السليم السم حورس(أنه حوريس 

اقرتب «عىل ما رشحت بكتايب منه  سفر الرؤيا اإلنجييل باإلصحاح الثالث عرش أشاروقد 

اصة باسمه خ ه سيكون له عالمة  املسيح الدجال وأوضح أنلعالمة» خروج املسيح الدجال

 وهذه هي العالمة التي سيختم هبا مجيع سكان 666 جمموع حروف اسمه عند ظهوره وأن 

 .  ًاألرض وال يستطيع احد أن يشرتي أو يبيع إال إذا كان حامال هلذه العالمة

وجمموع حروف االسم هي طريقة يلجأ إليها اليهود عندما يريدون حذف اسم شخصية 

ويستبدلون هذا االسم بمجموع حروف ) إلخ... - كاهن –د  قائ–نبي (معينة من كتبهم 

اسمه، كوسيلة إلخفاء احلقائق وقرص علمها عليهم هم فقط، ليصبح يف أيدهيم عند ظهور 

 دون أن تقام عليهم احلجة بوجود اسمه ًهذه الشخصية التصديق أو التكذيب هبا تبعا هلواهم

 . عندهم
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 اهللا عليه وسلم يف بشارات األنبياء به بكلمة ىلصومن أمثلة ذلك استبداهلم السم حممد 

 . » حممد« وهو نفس جمموع حروف كلمة 92البالغ عدد حروفها األبجدية » بامد ماد«

البالغ عدد » آيليا« باسم 53البالغ عدد جمموع حروفه » أمحد«وكذلك استبداهلم السم 

ا، ك53جمموع حروفه  ً  .  ذلك من أجل التمويه وإخفاء احلقائقل أيض

الرؤيا اإلنجييل الوارد به جمموع حروف  من سفر 13نص اإلصحاح وفيام ييل نص سفر 

 :  اسم املسيح الدجال

ُ وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعرشةُ . 1 ُ عىل رمل البحر، فرأيت َثم وقفت َ ُ ُ َ ْ ً ً َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ َِّ ِ َ َ

ِقرون، وعىل قرونه عرشةُ تي ِ ِ
َ َ ُ َ َُ َ َُ ٍجان، وعىل رؤوسه اسم جتْديفٍُ ِ ِ َِ ُ ْ ُُ َ َ َ ٍَ. 

قوائم دب، وفمه كَفم أسد. 2 ٍوالوحش الذي رأيتُه كَان شبه نمر، وقوائمه كَ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ََ َِ َ َ ِ َ َ َ َّ ُ ُْ َ ٍّ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ ُوأعطاه . َ ْ ََ َ

َه وعرشه وسلطانا عظيام رت ْ ًالتِّنِّني قد َِ َ َ ُ َ َ ًُ ْ َ ُُ ْ َ ُ. 

ُ واحدا من رؤو. 3 ُورأيت ًُ ْ َْ َ َِ ِ ْ شفيَ ُ قد َسه كَأنه مذبوح للموت، وجرحه املميت ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َُّْ ُْ ُ ُ َ ْ ٌ ُ ُ َ . ْ عجبت َ َوت َّ َ َ
ِكُل األرض وراء الوحش، ِْ َ َْ َُّ َ ْ َ 

وا للوحش قائلني. 4 ُ وا للتِّنِّني الذي أعطى السلطان للوحش، وسجد ُ َوسجد َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َِّ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُّ ََ َ َ َمن هو «: ِ ُ ْ َ
ْمثل الوحش؟ من  ْ ََ ِ ْ ُ ْ اربه؟ِ ُ ُيستَطيع أن حي َ َ ُِ َْ ِ ْ َ« 

ًوأعطي فام يتَكلم بعظائم وجتَاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل اثنَني وأربعني شهرا. 5 َ ْ َ ْ ً ْ َ َّ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ ِ َ ُ َُ َ َ ًِ. 

َ عىل اسمه وعىل مسكنه وعىل. 6 ف ِّ َففتَح فمه بالتَّجديف عىل اهللاِ، ليجد َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ِ الساكنني يف َِ َ ِ ِ َّ
ِالسامء

َ َّ. 
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يسني ويغلبهم، وأعطي سلطانا عىل كُل قبيلة ولسان . 7 ِّ ٍوأعطي أن يصنَع حربا مع القد ُ َ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ ِّ َ ً ْ ْ ْ ًِ َ ُ َ ْ

ٍوأمة َّ ُ َ. 

ْ أسامؤ. 8 ُ له مجيع الساكنني عىل األرض، الذين ليست ُفسيسجد َ َّ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َّ ْ َ ََ ََ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ أسيس َ َ ِهم مكتُوبة منْذ ت ِ ْ ُ ُ َ ًْ َْ ُ
َالعاملِ يف سفر حياة احلمل الذي ذبح َ َِ ِ ُِ َّ ْ ِْ ِ َِ ََْ َِ. 

ْمن له أذن فليسمع. 9 ُ َْ ْ َ َْ َ ُ ٌَ ُ! 

ِ يذهب. 10 مع سبيا فإىل السبي َ ٌ جي ُإن كَان أحد َ ْ ْ ُ ْ َْ َ َّ َ ََ َ ًِ َِ َ ٌ يقتُل بالسيف فينْبغي أن . ْ ْوإن كَان أحد َ َْ َِ َِ َ ََ ْ َّ ََ ُ ِْ ِ

َيقتَل ْ ِ بالسيفُ ْ َّ يسني وإيامهنم. ِ ِّ ْهنَا صرب القد ُ ُ َ ْ َ َُ ِ َ ِ ِ ْ ُ. 

روف، وكَان يتَكلم . 11 َ ر طالعا من األرض، وكَان له قرنان شبه خ َ ُ وحشا آخ ُثم رأيت َ ُ ْ ْ َ ْ َ ََّّ َ َ َ َ ً ً َُ ََ ُ ْ ُ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِِ َ َِ َ

تنِّني، ٍكَ ِ 

12 .َ ْويعمل بكل سلطان الوحش األول أمامه، وجي َ ُ َّ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ََ َ ِِ ِ ِْ ْ ِّ ُ ون َُ ُ َعل األرض والساكنني فيها يسجد َ َُ َ َْ َ َّ ِْ ِ ِ َ َُ

، ُ ِللوحش األول الذي شفي جرحه املميت ِ ِ ُِْ ُ ُ ُ َّ ْ َْ َ ُ َّ ِْ َ ِ 

َّاس،. 13 ام الن َّ نْزل من السامء عىل األرض قد َ عل نارا ت َ ِويصنَع آيات عظيمة، حتَّى إنه جي ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َُ َ ً َ ُ َّ ًَ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ٍ
َ ُ 

َويضل الساكنني. 14 ِ ِ َِّ ُُّ ً عىل األرض باآليات التي أعطي أن يصنَعها أمام الوحش، قائال َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ ْ

ً للوحش الذي كَان به جرح السيف وعاش َللساكنني عىل األرض أن يصنَعوا صورة َّ ْ ََ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ َ ْ َِّ ِ َِ ْ ََ َ. 

ِوأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش،. 15 ْ َ ُ ْ ْ َْ ًِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َْ َ عل مجيع ُ َ ُ الوحش وجي تَكلم صورة َ َ حتَّى ت َ ْ َ ْ َ ُ َِ َ َ ْ َّ َِ َ َ
ون لصورة الوحش يقتَلون ُ َالذين ال يسجد َُ ْ ْ َُّ َ ْ َِ ْ َ ُ ُ َِ ِ َِ. 

عل اجلميع. 16 َ َوجي َ ْ َِ َْ صنَع هلم : َ ، تُ َ ْالصغار والكبار، واألغنياء والفقراء، واألحرار والعبيد َ َ َ َ َ َ َ ََُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِِّ ْ َ ُ ْ ْ ْ ََ َِ ِ

َسمة عىل ٌَ َ ْ يدهم اليمنَى أو عىل جبهتهم،ِ ْ ُ َِ ِ َِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ِ 
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د اسمه. 17 َ ي أو يبيع إال من له السمة أو اسم الوحش أو عد َ ٌ أن يشرت ِوأن ال يقدر أحد ِ ِْ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َّْ َْ ْ. 

ُهنَا احلكمة. 18 َْ ِ ْ د الوحش فإنه ع! ُ َ َمن له فهم فليحسب عد ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َّْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ٌ دهَْ َ د إنسان، وعد َ ُد ُ َ َ ٍُ َ ْ ُّ مئَة : ِ ٍست ِ ِ

َوستَّة وستُّون ِ َِ ٌَ.  

وقد أوردت ما قاله مفرسو الكتاب املقدس وبعض املسلمني يف معنى رشح هذه الرؤيا 

، 666والوحوش املذكورة فيها، وعىل رأسها املسيح الدجال وهو الوحش الذي حيمل رقم 

 من ذلك إىل أن الوحش األول الذي خرج وخلصت» اقرتب خروج املسيح الدجال«بكتايب 

 .  إبليس هوه وقوته هو املسيح الدجال، والتنني يعاونه التنني بكل سلطتمن البحر وكان

ومهد أهل األرض خلروجه ) املسيح الدجال(والوحش الثاين الذي عاون هذا الوحش 

ملسيطرة عىل أمريكا ا)  النورانيون-املاسون(هو الصهيونية العاملية ) قوتان(وكان له قرنان 

وقرنا هذا الوحش الثاين مها ، واألمم املتحدة التي يعد املسيح الدجال هو القائد اخلفي هلا 

األمم املتحدة وجملس األمن، أو اهليئة البديلة التي ستنشأ يف أوروبا كبديل هلا بعد إلغاء األمم 

 .املتحدة يف القريب العاجل 

 هو عدد جمموع حروف اسمه 666البالغ جمموعه ) املسيح الدجال(وعدد اسم الوحش 

 . عند خروجه، أو قد يكون جمموع حروف اسمه واسم أبيه واسم أمه عند خروجه

كام نوهت إىل أن مجاعات عبادة الشيطان وهي إحدى اجلامعات التي أسسها الصهاينة 

م حيمل ، كانت ختتم أجساد ضحاياها بعد قتلهم بخات اآلن ومتهد خلروج املسيح الدجال

 . 666جمموع اسم املسيح الدجال وهو الرقم 

 : يف العربيةاألبجديةوفيام ييل القيمة العددية لكل حرف من احلروف 
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 هي نفسها القيم العددية حلروف األبجدية اليونانية والعربية ةوالقيم العددية السابق

  :والفينيقية وسائر لغات العامل السامية ، واجلدول التايل يوضح هذه احلروف
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 ) :الفرعونية(احلروف اهلريوغليفية 

 

قالت أريزونا وايلدر إذا كان عرص املسيح الدجال وهو العرص القادم كام : والسؤال اآلن

خاصة وأن معظم عالمات خروج املسيح الدجال يف اإلسالم (ًوطبقا ملا خيطط له النورانيون 

اقرتب خروج «والتوراة واإلنجيل قد ظهرت ونحن يف انتظار خروجه كام رشحت بكتايب 

سيسمى بعرص حوريس فام هي العالقة بني اسم حوريس وجمموع أحرف » املسيح الدجال

  ؟666سيح الدجال اسم امل

واإلجابة ببساطة شديدة، تتلخص يف أن املسيح الدجال سيزعم أنه حوريس ابن 

أوزيريس وإيزيس، وللتأكد من ذلك تعالوا لنحسب جمموع حروف اسم حوريس واسم أبيه 

 . واسم أمه

 إيزيس  +  أوزيريس  +   حوريس  

8+6+200+10+6    1+6+7+10+200+10+60    1+10+7+10+60 

  284  +  294  +  88  

 666= املجموع الكيل 



 166

ًأن االسم الذي كان موجودا بسفر الرؤيا للمسيح الدجال عىل  ومن هذا يمكن أن نستنتج
حوريس بن أوزيريس وإيزيس، فاستبدلوه بمجموع :  اسمهوأنه االسم الذي سيظهر به 

ه اسمأكان حروف هذا االسم، واهللا أعلم فقد يكون له عندهم اسم آخر سيظهر به سواء 

ُمفردا أو اسمه واسم أبيه واسم أمه، أو اسمه واسم إله من اآلهلة الوثنية التي عبدت يف األمم  ً

 .666سيساوي القيمة العددية ملجموع حروف هذا االسم الفردي أو املركب و السابقة

ببحثه املوجود عىل موقعه باإلنرتنت والسابق اإلشارة إليه » جون ويب«وقد حاول 

والذي أشار إىل العالقة بني املسيح الدجال وقايني، أن حيسب أو يفك لغز بالفصل الثالث، 

جمموع القيمة العددية ألحرف اسم املسيح الدجال املوجودة باإلصحاح الثالث عرش بسفر 

، بحسبة بسيطة تعتمد عىل جمموع القيم العددية لبعض 666الرؤيا اإلنجييل والبالغة رقم 

نها مفربكة وال جمال هنا لنقد ما فيها من أخطاء يف حساب ولك أحرف األبجدية اإلنجليزية

 F +O+X: جتميع األحرفينتج من  666قال إن الرقم ف، القيم العددية لألحرف اإلنجليزية 

6+60+600 =666  

 .ومعناها يف العربية ثعلب» FOX«وتنطق هذه األحرف يف كلمة 

ا للشيطان يف العصور الإيلوأشار  وسطى، كام أن الثعلب الصحراوي  أن الثعلب كان رمزً

والذي كان يرمز حلارس املوتى استخدم يف بعض األحيان » أنوبيس«املعروف عند الفراعنة ـب 

َّالذي هو قايني يف التوراة، حيث ارتبط ست بالصحراء واحليوانات والشعر » ست«كرمز لـ 

ه هو املقصود بالوحش األمحر والعني اليرسى، وهذا كله يشري كام يرى إىل ست أو قايني وأن

 املوجود باإلصحاح الثالث عرش من سفر 666الذي يتكون جمموع حروف اسمه من الرقم 

 .الرؤيا، وبالتايل فهو املسيح الدجال 
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  الكلب أو الثعلب  وجهبوجهه الذي يشبه صورة اإلله ست الفرعوين

الرقم الكودي لبطاقات الھویة األوربیة ھو رقم المسیح الدجال 
وافقت حكومات ) املجموعة األوروبية(عندما احتدت أوروبا وكونت االحتاد األورويب 

، وتقيض هذه االتفاقية بفتح حدود كل 1997عام » سينكني«الدول األوروبية عىل اتفاقية 

دولة من دول املجموعة أمام مواطني بقية دول املجموعة بموجب بطاقات هوية أوروبية 

ملان اليوناين عىل هذه االتفاقية تظاهر القساوسة ورجال الدين وعندما وافق الرب.  موحدة

ًأمام مبنى الربملان ألن البطاقة ستحمل رقام كوديا » أثينا«بالعاصمة اليونانية  ، وهو رقم )76( 666ً

                                                                         
7  ."الشيطان يوقف احلياة"، خرب حتت عنوان 6م، ص24/6/1997الثالثاء :  جريدة األهرام-6
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املسيح الدجال باإلنجيل كام رشحنا وهذا هو رس تظاهر القساوسة، كام أن هذا الرقم يعد من 

نية التي خيطط قادهتا خلروج املسيح الدجال، واملاسون كام رشحت بكتايب أبرز عالمات املاسو

هم املسيطرون عىل القوى العظمى واألمم املتحدة وأمريكا والبنوك » هالك ودمار أمريكا املنتظر«

العاملية والبورصات والرشكات متعددة اجلنسيات، وصناعة السينام، ودور النرش والصحف 

 . األوربية

 الذين خططوا لوضع هذا الرقم كرقم كودي لبطاقات اهلوية األوربية ليثبتوا وبالقطع هم

عىل مقدرات أوروبا والعامل كله، ) املسيح الدجال: هم وقائدهم اخلفي(للعامل أهنم املسيطرون 

بدليل وضع رقم مسيحهم املنتظر عىل بطاقات اهلوية األوربية، ووضع رموزه ورموزهم عىل 

 رشحنا من قبل، ثم حياولون اآلن وضع رموزه عىل قمة اهلرم األكرب من الدوالر األمريكي كام

ا وضعوا الرقم  ً  .  املنتجات كام سنرشح بعد قليل مجيع عىل666خالل اهلرم الذهبي، وأيض

 على المنتجات تحذیرات على االنترنت من ُقرب موعد خروج الدجال ووجود رقمھ 
: األوربیة

وكام هو واضح من م 1997الصادر طبعته األويل يف عام » الدجالاقرتب املسيح «كان كتايب 

هو حتذير آخر عىل  وها، عنوانه بمثابة صيحة حتذير من اقرتاب موعد خروج املسيح الدجال 

 قادم ، وذلك عيل 666أحذروا : ترى واتكينز حتت عنوان/ موقع اإلنرتنت كتبه السيد 

 /http//:www.av1611.org/666.htm  : الرابط التايل
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األعداد األخرية من اإلصحاح الثالث عرش من سفر الرؤيا » ترى واتكينز«ويف البداية ذكر 

ملسيح والتي كانت تتحدث عن أن الوحش الثاين الذي سيساعد ا) 18 – 16األعداد من (

سيجعلون سمة أو عالمة له ) وهو الصهيونية املاسونية(الدجال ويمهد خلروجه قبل ظهوره 

ل وعند ظهوره عىل أيدي وجباه الناس، وأن هذه السمة ستمثل اسم أو جمموع القيم يضعوهنا قب

، وبحيث ال يستطيع شخص بعد ذلك 666العددية السم املسيح الدجال البالغ جمموعها رقم 

 ). العالمة(ويف زمن ظهوره أن يشرتي أو يبيع إال إذا كان عليه هذه السمة 

م كرقم كودي أو عالمة عىل املنتجات الصناعية أي أن هذه السمة أو العالمة ستستخد

 . إلخ... والتجارية وعىل بطاقات اهلوية واالئتامنية والبطاقات الصحية

عن بدء حتقق ما جاء هبذا اإلصحاح من خالل النظام العاملي اجلديد الذي » واتكينز«وحتدت 

اهلا ببطاقات ذكية إليكرتونية بدأ التخطيط من خالله إللغاء نظام النقد وبطاقات االئتامن، واستبد

ا تكون قادرة  تشبه بطاقات االئتامن العادية، وبحيث حتتوي هذه البطاقات عىل رقائق صغرية جد

 . إلخ... عىل ختزين بيانات مالية وطبية وشخصية

ا لعرص املسيح الدجال  ً الذي ) 666(ًوأكد أن هذا سيخلق جمتمعا بال نفوذ، وذلك متهيد

) 666(النقد والبطاقات، ويتم التعامل فيه ببطاقة واحدة إليكرتونية حتمل رقم سيلغي فيه نظام 

 .فال يستطيع أحد أن يشرتي أو يبيع إال إذا كان حيمل هذه البطاقة كام جاء بسفر الرؤيا

قد بدأت ) 666املسيح الدجال (أن رقم الوحش الوارد بسفر الرؤيا » واتكينز«بعد ذلك أكد 

نتجات األوروبية واألمريكية ومعظم املنتجات العاملية والتي حتمل يف طياهتا عالمته تظهر عىل امل

: الباركود العاملي التسعري اإلليكرتوين املعروف ب من خالل نظام666رقم كودي هو 

Universal Product Code(u.p.c).   
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ة فهذا النظام يظهر عىل املنتجات يف صورة أعمدة أو قضبان عمودية ذات مقاسات خمتلف

 . ًيمثل كل حجم منها رقام معينًا من األرقام احلسابية العرشة

ًأن هناك ثالثة أعداد مكررة متثل رقام كوديا وتظهر عىل » واتكينز«وأوضح  . يس. يب. يو«ً

، وهي عبارة عن عمودين  وهذه األعمدة تظهر يف أول الباركود وأوسطه وآخره» باركود

ت بصورة أطول من باقي األعمدة، وذلك يف أول  ويظهران عىل معظم املنتجا ،متساويني

، وال يدخالن يف نظام 6= ومنتصف وهناية نظام التسعري، وهذا العمودان يساوي جمموعهام 

حساب سعر تكلفة املنتج ألهنم يمثلون األرقام الكودية، وبالتايل فكل كارت تسعري من هذه 

 يف آخره والثالث ستات حتمل 6ه و  يف أوسط6 يف أوله و 6الكروت اإلليكرتونية حيمل رقم 

 :  عىل النحو املبني بالرسم التايل666معناها بطريقة خفية الرقم 
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  :وفیما یلي بحث تیري واتكینز 

 

 

"And he causeth all, both small and great, rich 
and poor, free and bond, to receive a mark in 

their right hand, or in their foreheads: And that 
no man might buy or sell, save he that had the 
mark, or the name of the beast, or the number 
of his name. Here is wisdom. Let him that hath 
understanding count the number of the beast: 

for it is the number of a man; and his number is 
Six hundred threescore and six."  

Revelation 13:16-18 
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by Terry Watkins 

JUST HOW NEAR IS REVELATION 13? 

Omni magazine, June 1991, (p.59) made this surprising statement, 
"CASH AND CREDIT CARDS WILL SOON BE OBSOLETE." 
InformationWeek, Oct. 11, 1993, boldly trumpeted on it's cover, The 
Cashless Society, It's in the Cards, The article dogmatically stated, (p.4) 
"Bet your bottom dollar: The United States IS  BECOMING A 
CASHLESS SOCIETY . . ." 

The fastest growing movement in the financial world is "smart cards". 
Smart cards, which resemble ordinary credit cards, contain tiny computer 
chips, capable of storing data, such as bank accounts, medical 
information, etc. Already widely used in Japan and Europe, according to 
InformationWeek, (p.4) "BY NEXT YEAR, cards will be used to pay for 
health care and insurance, to receive government benefits, and to buy 
items in vending machines . . ."  
 
Newsweek magazine, July 31, 1989, (p.54) said smart cards, "may make 
the old science-fiction notion of a CASHLESS SOCIETY REAL." 

A pilot program is already being tested at the Marine Corp's Parris Island 
training base in South Carolina. According to Newsweek, "On payday, 
recruits receive smart cards rather than cash. When a marine makes a 
purchase on base, he plugs the card into a small terminal and the sum is 
automatically deducted from his pay." Newsweek says, "THE BASE IS, 
IN FACT, A CASHLESS ECONOMY ï¿½ even the telephones take smart 
cards."  
 
The Birmingham News, August, 24, 1993, (p.1B) report on smart cards, 
said, "Before long, you'll use this electronic check to pay for groceries, 
gasoline, taxes, stamps, fast food ï¿½ in virtually any business where you 
now use checks or cash." Robert Mckinley, president of RAM Research 
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Corp. says, "You've heard about the cashless society . . . IT MAY 
FINALLY BE ON ITS WAY."  
 
Infosecurity News, Sept/Oct 93 (p.27), writes, "An extraordinary effort is 
now underway to build an INFRASTRUCTURE FOR LARGE-SCALE 
USE of smart cards in electronic data interchange, national health- care 
systems, financial-transaction systems and interactive home services . . ."  
 
Pilot programs, utilizing smart cards, are already being tested in 
Minnesota, New Jersey, Iowa, Oklahoma, South Carolina and Dayton, 
Ohio. And according to Lawrence Rudmann, USDA Director of Public 
Affairs, "It's only a matter of time before ALL FEDERAL PROGRAMS 
ï¿½ are brought into compliance,. . ." 

But that's not all... 

 
U.S . News and World Report, told of a frightening reason for smart cards. 
"To keep closer watch on individuals, engineers have devised a 
forgeryproof NATIONAL IDENTITY CARD ï¿½ THE SMART CARD." 

AND HOW MIGHT THEY GET THE BALL RO LLING? 

President Clinton has repeatedly, on national television, held up before 
the American people ï¿½ the National Health Care Card. And for the very 
first time in history, every man, woman, and child will be numbered and 
required to carry a card. No exceptions! No excuses! EVERYBODY! In 
the book, Putting People First by President Clinton, outlining the Clinton 
agenda, page 22, reads, "ALL AMERICANS will carry 'smart cards'. . ." 
 
An article in Investor's Business Daily, (Nov. 16, 93, p.1), titled, The Dark 
Side of Health Reform, stated, "Privacy rights advocates are also 
concerned that the health ID would end up being used by the government 
for FAR MORE than just determination of health benefits."  
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PC Week magazine (May 9, 1994 p.1) had an article titled, "Postal 
Service, IRS developing national identity cards; Clinton may give OK". 
The article stated, "The Clinton administration is working on creating an 
identification card that every American will need to interact with ANY 
FEDERAL government. . . Sources close to the administration said 
President Clinton is also considering signing a pair of executive orders 
that would facilitate the conection of INDIVIDUALS' BANK 
ACCOUNTS and federal records to a government identification card. . . 
the Postal Service is prepared to put more than 100 million of the cards in 
citizens' pockets within months of administration approval, WHICH 
COULD COME AT ANY TIME. . ." 

A sinister plan is being carefully carried out by an unseen, but very real 
hand! 

The major concern of the smart card is security. Credit card fraud costs 
$1 billion dollars a year! And if you think we've got problems with credit 
card fraud ï¿½ what do you think will happen when your "financial-
healthcare-identification-everything-smart- card" is stolen! A side-article 
in InformationWeek (p.36), asks the "10-million-dollar question", "What 
if A Thief Swipes Your Card?". Infosecurity (p.28) also asks, "The 
standard question is: 'What happens if a user forgets his or her smart 
card?'". 

The answer is obvious . . . 

It's going to have to be ï¿½ PERMANENTLY ATTACHED TO THE 
INDIVIDUAL! 

Automatic I.D. News, March 1992(p.E40), says, "AUTOMATIC 
IDENTIFICATION plays an important role inthe emerging cashless 
society." Automatic I.D. News, Sept. 1990 (p.37), says, "The fastest-
growing segment in the access control market, . . . is biometric sensors. 
These devices identify people by fingerprints, retina patterns and other 
BODY-BASED methods . . ."  
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Already, in Spain, dogs and cats, are required by law, to have microchip 
implants injected into their skin. The system is also used in the 
Netherlands, Norway, Portugal, Great Britain, Belgium, Ireland, New 
York City and California. And, to stop baby-swapping, kidnapping ï¿½ it 
is being considered for use in identifying CHILDREN! 

MAKE NO MISTAKE ABOUT IT - 666 IS  COMING! 

 
In 1991, while America's attention was absorbed in the Gulf War Crisis, 
the House "silently" passed, a little-known bill, called The Federal 
Telecommunication System 2000 (FTS 2000). At a cost of $25 billion, it is 
the single largest money appropriation in U.S. history. FTS 2000 requires 
by law, all computer and phone lines, connected via high-tech computer 
network. According to a published study of FTS 2000, by Craig Hulet, of 
KC & Associates, "The system is QUITE REAL; . . . THERE IS NO 
QUESTION that once it is in place, one will 'neither buy nor sell' without 
being very much a part of the system." Revelation 13:17! What do think 
President Clinton was referring to in his State of the Union address, on 
January 25, 1994, when he said, ". . . we must also work with the private 
sector to connect every classroom, every clinic, every library, every 
hospital in America into a NATIONAL INFORMATION SUPER 
HIGHWAY by the year 2000."  
 
How serious are they? In the book,Creating a Government that Works 
Better & Costs Less by Vice President Al Gore. Vice President Gore, 
(p.114), calls for ". . . the rapid development of a nationwide system to 
deliver government benefits ELECTRONICALLY. . . de velop an 
implementation plan for electronic benefits transfer by March 1994." 
According to Gore, the process is well under way (p.114), "There are test 
sites in Iowa, Minnesota, New Mexico, Ohio, Pennsylvania, Texas, and 
Wyoming."  
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In 1974, a strange, new mark began appearing on products. Until today, 
virtually every product is now marked with that familiar UPC barcode. 
And there are three embedded numbers on every UPC barcode. 

What are the three hidden numbers? 

 

YOU GUESSED IT! 666! 

 

All of the marks, or bars are associated with 
numbers at the bottom, except the marks at 
the first, middle, and end. Notice the marks 
for the number "6" are "||". And these 
marks are the same marks at the first, in the 
middle and at the end! 

 

Here's the other numbers removed. 
The number "666" is hidden in every UPC 
bar code! 
(If you don't believe it, get a bar code and 
look at it!.) 

 
Something else mysterious has appeared. In the last few years, some UPC 
codes have appeared with additional boxes underneath the bar code. 
Beside the boxes are 2 letters - the letter F and the letter H! According to 
researchers, they stand for forehead or hand. And the purchaser must 
have the required mark in their forehead or hand before purchasing. 

You say it'll never happen! SOME ARE ALREADY OUT! 



 177

 

Bar codes, such as these, have already 
appeared in some Midwestern stores. 
According to researchers: the F - is for 
FOREHEAD, and the H - is for HAND! 
And according to researchers, the 
purchaser must have a mark in their right 
hand or forehead before purchasing! 
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One party moving rapidly in bar-code 
identification is the Federal Government. 
Automatic I.D. News, April 1991, says, 
(p.46) "Everything that is being used in the 
military system has been-or will be-marked 
with a bar code. . . EVEN DOWN TO 
INDIVIDUAL SOLDIERS. . . EVERYONE 
GETS A BAR CODE." 
 
At least 15 high schools in New York City 
are participating in a pilot program using 

bar- coded identification and scanners to "keep careful tabs on the 
students" 
 
Esquire magazine of March 1990, (p.89) asked the obvious question, ". . 
.will we all be tagged in the end?" 
 
In 1935, the Social Security program was enacted as a simple retirement 
system to be funded by payroll contributions. But in 1974, the Senate 
Finance Committee voted to issue a Social Security card to every child 
entering the first grade. Time magazine of March 13, 1972, commenting 
on the action said, (p.16) "Such a system would further enable the 
Government to amass information on citizens and STORE IT IN A 
CENTRAL COMPUTER UNDER A SINGLE IDENTIFICATION 
NUMBER." Then in 1989, a law was passed that every child, over two-
years of age, must have a Social Security number to qualify as a 
dependent on tax returns. Now a program has been implemented, that 
when the baby is born, the hospital will automatically apply for the social 
security number! The name of the program ï¿½ ENUMERATION AT 
BIRTH! To Enumerate means to "ASSIGN A NUMBER!" 

The government is establishing a UNIVERSAL IDENTIFICATION 
NUMBER! 
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An amazing fulfillment of prophecy is presently taking place ï¿½ the 
merger of the European Community. According to Bible students, this 
incredible political-economic development, is nothing less than the revival 
of the once great Roman Empire, prophesied in Daniel. The Bible teaches 
the Anti-Christ will head up this 10-nation, Revised Roman Empire. And 
on January 1, 1993, the Revised Roman Empire officially began, called the 
United States of Europe. The Wichita Eagle described its uncanny birth, 
". . . S ince the fall of the Roman Empire, there has been the dream of a 
unified Europe. We are . . . seeing a brand NEW ROMAN EMPIRE  

  
   وإضافاتتعقیب 

 :عة يف نظام تسعري املنتجات العاملي فيام ييل شكل األرقام من صفر إيل تس

 

وأهم ما جيب مالحظته يف نظام التسعري العاملي هو أن أرقامه املستخدمة فيه مستوحاة من 

، وفيام  ييل شكل األرقام ) الفرعوين(أرقام احلساب يف نظام احلساب اهلريوغليفي 

 :اهلريوغليفة
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خطة استبدال النقود الورقية واإلسالمية بية  العامل ويف دولنا العرأنحاء يف كل اآلنجيري و

 .)البطاقات الذكية(لكرتوين بالنقد اإل

فمرتبات املوظفني وبطاقات التموين والبطاقات الشخصية والصحية وتذاكر املرتو ودفع 

ًفواتري الكهرباء والغاز وغريها جري أو جيري حتويلها مجيعا إيل التعامل فيها بالبطاقات 

ًها مجيعا يف بطاقة أو رشحية واحدة ستزرع حتت اجللد يف جسم اإلنسان تنفيذا اإللكرتونية لدجم ً

 التي يديرها وحيركها من خلف املتحدةللمخططات النظام العاملي اجلديد الذي تقوده األمم 

 الصهيونية العاملية بتعليامت من إبليس واملسيح الدجال ، ومن خالل هذه الرشحية الستار

أرسار ": كام رشحت بكتاب ادة مجيع البرش عن طريق األقامر الصناعية التحكم يف إرتم يس

 النظام العاملي اجلديد حتت قيادة أقنعةسورة الكهف ومرشوع ناسا للشعاع األزرق وكشف 

  ."املسيح الدجال
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تحوي كل سبأيدي أو جباه كل البرش زرعها حتت اجللد املخطط لكرتونية اإلرشحية وال

وهذه الرشحية جتمع بني كوهنا ،  املالية والصحية اخلاصة بكل فرد املعلومات واحلسابات

تخزن فيها مجيع املعلومات سحيث  ، و بطاقة هوية و بطاقة ائتامن و بطاقة صحية جواز سفر

 عاملي، وبالتايل يمكن للفرد أن جيري كافة العمليات بالفرد عن طريق نظام كمبيوتر اخلاصة

أن حيمل أي  السفر أو العمل دون أو) جيار واخلدمات وغريهاالبيع والرشاء واإل(التجارية 

خملفات  أو نقود أو غريها، وبالتايل يمكن إلغاؤها مجيعا و تصبح من أثبات شخصية أوراق

 ، فال يستطيع أحد أن يشرتي أو يبيع شئ  أو يتعامل مع اجلهات احلكومية والعاملية إال املايض

 .من خالل هذه الرشحية 

بة كل من يضع هذه الرشحية والتحكم فيه عن بعد باألقامر الصناعية ، وسيتم مراق

 ، فحذار أن يزرع أحد من املؤمنني هذه الرشحية 666ًوستحمل الرشحية أيضا الرقم الرمزي 

يف يده أو جبهته ، والكروت الذكية التي حياولون تعميمها يف مجيع املعامالت املالية ألهل 

ـ األرض اآلن كالفيزا كارت و  وغريها من البطاقات الشخصية والتموينية والبطاقات atmال

 وبطاقات املرتو الذكية اجلديدةقات عدادات الكهرباء اإللكرتونية الصحية اإللكرتونية وبطا

يوشيب التي يريدون تعميمها يف املستقبل  الخ ليست سوي مقدمات لرشحية الب..........

ناس والتحكم فيهم من خالهلا باألقامر الصناعية عيل وستزرع حتت اجللد ويتم مراقبة مجيع ال

 .ما رشحته بكتاب عرص املسيح الدجال 

 مليمرت وكيفية 11.5وهذه هي صور شظية البيوشيب احلاملة للرشحية والبالغ حجمها 

 : حتت اجللد زرعها 
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التي ستقرأ الرشحية                الضوئي  املاسح   صورة تقريبية للرشحية حتت اجللد باجلبهة             بعض أجهزة 
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 وبصمة اليد) جلبهة ا( جهاز قراءة الوجوه 

ستدخل ًم نرشت وكاالت األنباء خربا مفاده أن السويد 2011ويف هناية شهر سبتمرب 

دخلت من خالله   كأول دولة تلغي استخدام األوراق النقدية، من نفس الباب الذيالتاريخ

 . 1661باستحداثها واعتامدها إياها يف عام 

 السويديني ال يفضلون التعامل أن إىل ينافيةاالسكندالواردة من اململكة   األنباءوأشارت

تذكرة   دفع ثمنإىل تدعو السلطات إذبينهم عىل مستوى اخلدمات باألوراق النقدية،  فيام

املصانع واملراكز  التنقل يف احلافالت العامة بواسطة بطاقات االشرتاك، كام يرفض عدد من

وتشكل نسبة األوراق . التجارية تالتجارية قبول األوراق النقدية يف الصفقات واملعامال

يف % 7فقط، بينام تبلغ هذه النسبة % 3يزيد عن  ًاملالية يف االقتصاد السويدي حاليا ما ال

 . يف دول منطقة اليورو% 9و الواليات املتحدة األمريكية



 184

التي جتري تعامالت مالية  السويد ويف السياق ذاته بدأت فروع بعض املصارف يف

ومل يقترص األمر . وتكتفي ببطاقات االئتامن مجع أرباحها باألوراق النقدية،إلكرتونية برفض 

 ،السويد كنيسة كارل غوستاف يف مدينة كرلسهان يف جنوب عىل املرصف واخلدمات ليشمل

  .حيث ركب راهب الكنيسة جهاز رصف آيل يسمح للمصلني التربع بأمواهلم بواسطته

اجلريمة   انخفاض معدلإىلي باألموال النقدية وقد أدى انخفاض مستوى التعامل التجار

من  السويد يف والسطو عىل البنوك، بحيث تقلص عدد العمليات التي استهدفت املصارف

أقل عدد من  السويد وبذلك حتقق. 2011 عملية يف عام 16 إىل 2008 عملية يف عام 110

 . ً عاما30رف منذ بداية توثيق هذه العمليات قبل اعمليات السطو عىل املص

 العملة األوروبية املوحدة، وجدد إىلكانت قد رفضت االنضامم  السويد أناجلدير بالذكر 

 رفضهم هذا بنسبة أكرب، وذلك عىل ضوء األزمة املالية التي يعانيها عدد من السويديون

املرشحة للخروج من  الدول األوروبية مثل إسبانيا والربتغال وإيطاليا واليونان، وهي الدول

  .نطقة اليوروم
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  الفصل السادس
 

 

 

 

  الجدید  نیة إلقامة النظام العالميالخطة الصھیو
  تحت قیادة المسیح الدجال
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معلومات يف » أحجار عىل رقعة الشطرنج«بكتابه » وليام غاي كار« كشف 1958يف عام 

لفوىض غاية األمهية واخلطورة عن املخطط املاسوين الصهيوين إلفساد العامل وإشاعة ا

ا إلنشاء حكومة عاملية موحدة أو نظام عاملي موحد حتت قيادة ملكهم  ً واحلرب، متهيد

ً طبقا خلطتهم وذلك يف أوائل القرن الواحد والعرشين) املسيح الدجال(ومسيحهم املنتظر 

 .ل احلرب العاملية الثالثة مع املسلمنيابعد إشع

رة يف الظهور بشكل واضح ورصيح، وقد بدأت يف السنوات األخرية كل خيوط هذه املؤام

ًكتابا يف هذا » ات روبرتسونب«وفيتي وقد ألف خاصة بعد حرب اخلليج واهنيار االحتاد الس

كشف فيه املزيد من خيوط هذه املؤامرة، واهلدف » النظام العاملي اجلديد«املوضوع أسامه 

 حيكم قبضته عىل الصهيوين من إنشاء هذا النظام الذي يمهد خلروج املسيح الدجال حتى

 . العامل من خالله

أهداف هذا النظام والتي تتلخص يف إلغاء » بات روبرتسون«يف الفصل األول كشف 

ا  ً الدول والسيادة القومية، وإلغاء الديانات، وإلغاء امللكية الفردية، بحيث يصبح العامل كله بلد

ا يعيش فيه الفرد ليومه وملذاته بدون اإليامن بأي دين،  ً وبدون االعتزاز بأية قومية، واحد

الغذاء واملال  عن توفري املسئولةًوتكون كل ممتلكات العامل ملكا هلذه احلكومة العاملية، وهي 

لكل مواطن، وهبذا ال يكون هناك يشء يدعو ألن يتحارب مواطنو واملسكن وسائر اخلدمات 

 . العامل من أجله

ًخلفها أهدافا خبيثة هتدف إىل إخضاع وهذه بالقطع أحالم جذابة وفاتنة، ولكنها حتمل 

 شعوب العامل وممتلكاهتم لسيطرة قادة هذه احلكومة العاملية، وتنزع من كل الشعوب أي لك

سالح يمكن أن تشهره يف وجه هذه احلكومة، فسيكون هلذه احلكومة قوات بوليسية 
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امرها وال تستطيع وحماكم عالية تأمتر بأوديكتاتوري وعسكرية خاصة هبا، ونظام مايل عاملي 

ند هذه احلكومة العاملية ويدينون بدينها عثل العبيد عصياهنا، وبالتايل سيكون أفراد العامل كله م

 . الشيطاين

إن فكرة احلكومة العاملية املوحدة فكرة مجيلة وعظيمة لو استمدت دستورها ورشائعها من 

ام حيقق العدل والسالم واألمن ، ولو وضعت قوانينها بنظ)الرشائع الساموي(القانون اإلهلي 

والرفاهية واحلرية لكل الشعوب، لكن أن يكون وراء هذه احلكومة النورانيون املاسون 

واملسيح الدجال ومن ورائه إبليس، وهم الذين سيشكلون هذه احلكومة عند قيامها، فهذا أمر 

ستمدة من وكل قوانينها مغري عادلة مرفوض ألن حكومة مثل هذه ستكون حكومة وثنية 

القانون الشيطاين، وبالتايل فهي حكومة ال أمل وال رجاء فيها ولن حتقق العدل والسالم، ولن 

ينعم أحد يف ظلها باألمن والرخاء والرفاهية إال إذا كان يدين بمعتقداهتا الوثنية ويدين 

ت ألفرادها بالطاعة والوالء، أي أهنا ستكون حكومة ديكتاتورية خالصة، حتى ولو تظاهر

فعدهلا وديمقراطيتها سيقترص عىل ترصحيات زعامئها أما أعامهلم . بالديمقراطية والعدل

 . ونواياهم اخلبيثة الشيطانيةودمويتهم ورشورهم وممارساهتم فستفضح ديكتاتوريتهم 

إن املستويات العليا من » «بات روبرتسون« عبادة املاسون للشيطان وإحلادهم يقول وحول

إهنم يعلنون أمام اجلامهري بأهنم يرغبون . وا ملحدين أو من عبدة الشيطانأعضاء املاسون كان

وكانوا يبذلون كل جهد إلخفاء . يف جعل اجلنس البرشي عائلة واحدة يف حالة طيبة وسعيدة

ومن الواضح أن املعتقدات والطقوس ... أغراضهم احلقيقية باستخدام اسم املاسونية

املرصية القديمة والبوذية والصينية، واستخدموا : وثنيةاملاسونية مأخوذة من الديانات ال
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هلا من أرضية  األرسار الدينية املأخوذة من اليهودية القديمة لكي حيسنوا من معتقداهتم، فيا

 ! رائعة ملواطني النظام العاملي اجلديد ومجاعة العرص اجلديد 

تقدات املاسونية املستنرية إن ديانة مجاعة العرص اجلديد ومعتقدات الطبقة املستنرية، ومع

  )77(» ٍكلها تسري يف طريق متواز عىل الشيوعية العاملية، والنظام املايل لعاملي

هكذا فإننا نستطيع أن ندرك األبعاد الروحية غري املرئية هلذا الرصاع الذي يبغي اإلطاحة ... «

 جديدة هي حركة العرص ًبالنظام العاملي املوجود حاليا وجذوره املسيحية وبزوغ ديانة عاملية

اجلديد، التي سوف تؤدي ال حمالة لظهور القوة اخلارقة للطبيعة، والقوى السحرية التي سوف 

  )78(» تؤدي إىل تعاظم القوى الشيطانية التي سوف تؤدي إىل هيمنة الشيطان عىل العامل

عاملي الذي  الكم املسيح الدجال أو الديكتاتورلنظام العاملي اجلديد حللتمهيد ال وبشان

 :» روبرتسون«سيمده الشيطان بكل قوته قال 

وحيذرنا اإلنجيل أنه يف هناية األيام سيقوم ديكتاتور عاملي سيقام له متثال ضخم سوف «

يزود بالطاقة والقدرة بواسطة الشيطان الذي سيتحد مع نظام ديني مزيف لكي يصنع آيات 

                                                                         
7  .182، 181، 177بات روبرتسون، ص :  النظام العاملي اجلديد-7

 

7  .154ص :  املصدر السابق-8
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يكون هناك تضليل وخداع باسم هذا الصنم وإذا انغمس الناس يف العبادة الوثنية، س. وقوات

  )79(» بواسطة كهنة املعبد، ولن يكون هناك سعادة وال سالم عاملي

وسوف يكون للنظام العاملي اجلديد ديانتهم التي فيها يعبدون إله النور الذي هو لوسيفر «

  )80(» )الشيطان(

ا يف موضع آخر من كتابه ً  : وقال أيض

... ي سيكون املثال الكامل إلنسان يعمل بسلطان وبقوة الشيطانإن هذا القائد العامل... «

سيكون أكثر فظاعة من أي قائد ) املسيح الدجال(هذا القائد العاملي املعروف بضد املسيح 

 أمثلة هلذا ليسوا إالإن هتلر وستالني وجنكيز خان وكاليجوال، كلهم . برشي يف التاريخ

خ كله يف الفساد والرش املطلق وبالرغم من رشوره فإن القائد، ولكن ليس أحد مثله يف التاري

د ضد املسيح عىل إنه ُعب الشيطانية والضالل لدرجة أنه سيًالعامل سيكون مأسورا يف اخلديعة

 ...إله

                                                                         
7  .248ص :  نفس املصدر-9

 

8  .240ص :  نفس املصدر-0
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ًومن الواضح أن النظام العاملي اجلديد سيكون مرتقبا ومتوقعا ظهور هذا الديكتاتور الذي  ً
هلذا السبب فإن املرسح العاملي . حيدث عفويا أو تلقائياإن هذا لن . سيأيت بقوة الشيطان

ًسيجهز له مقدما بواسطة شخص ما  . الذي سيأيت بعد ذلك ال مفر منهاألمر إن ختام . ُ

ُفالشيطان يعلم أن حكومة عاملية جيب أن تُعد رسيعا للرجل الذي يعده لتسلم قوته  ً

 .اخلاصة وسلطانه اخلاص

فسح الواليات املتحدة الطريق واملجال مثل هذه احلكومة العامل ٌ ية يمكن أن تأيت بعد أن ت

  )81(» ..هلا

وبات روبرتسون من املتحيزين كام هو واضح من كتابه إلرسائيل ولقوميته األمريكية 

ا مطالبة الشعوب املسيحية واألمريكان باحلفاظ عىل  ً لذا فهو حياول من خالل كتابه أيض

لوحيدة من وجهة نظره التي تستطيع وقف خمططات هذه مكانة أمريكا ألهنا الدولة ا

والشيطان عند ) املسيح الدجال(احلكومة العاملية ومنع ظهورها والوقوف يف وجه املسيح 

ظهوره، كام يرى أن املسيحيني املؤمنني لن يؤمنوا باملسيح الدجال عند خروجه، وهذا كله 

ا الصهاينة وينفذ حكامها خمططهم وهم منه ألن أمريكا من أوىل الدول التي سيطر عليه

ف بذلك يف وهو نفسه قد اعرت، للتمهيد للحكومة العاملية حتت قيادة املسيح الدجال 

  .مواضع كثرية من كتابه

                                                                         
8  .283، 282، 281ص :  املصدر السابق-1
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املسيحيني بالدجال عند خروجه فهذا أمر حمسوم ألن كثريين منهم بالنسبة إليامن أما 

بعد إيامهنم بعقيدة ) ى ابن مريمعيس(سيؤمنون هبذا الدجال عىل أنه املسيح احلقيقي 

التثليث التي دسها بولس وغريه لإليامن باملسيح الدجال عند ظهوره، وقد فصلت هذا 

 .» اقرتب خروج املسيح الدجال«األمر بكتايب 

 يعالج املوضوع من وجهة نظره كمسيحي يرى أن املسيحية هي فروبرتسونًوعموما 

يها اإلسالم أديان وثنية ونحن لن ندخل معه يف فقط الدين الصحيح وبقية األديان بام ف

جدال ومناقشات حول هذه املسألة، فقد ناقشها الكثري من الباحثني اإلسالميني يف العديد 

من الكتب، وكل ما نتمناه منه ومن بقية املسيحيني أن يثبتوا وأال ينساقوا وراء الدعايات 

 عىل أنه املسيح احلقيقي وأنه إله وابن الصهيونية فيؤمنوا هبذا املسيح الدجال عند خروجه

 . وأن يضعوا أيدهيم يف أيدينا للوقوف يف وجهه. إله

أشهر األسامء املاسونية من رؤساء الدول واحلكومات ب وذكر روبرتسون بكتابه قائمة

 : نذكر منهم الذين كانوا يروجون إلنشاء احلكومة العاملية املوحدة 

 – جورج بوش –مي كارتر  جي–كفلر نسلون رو – وود رو ويلسون –كارل ماركس 

 – اجلنرال ألكسندر هاملتون – اللورد ألكسندر – بنيامني فرانكلني –جورج واشنطن 

ملك ( جورج الرابع – الدوق ريتشموند – اللورد بيتسليجو –اجلنرال روبرت مودي 

 جورج – )ملك إنجلرتا( إدوارد الثامن –) ملك إنجلرتا( إدوارد السابع –) إنجلرتا

ملك ( جوستاف اخلامس –) ملك السويد( أوسكار الثاين –) لك إنجلرتام(السادس 

 ). ملك الدانامرك( كريستيان العارش –) ملك الدانامرك( فريدريك الثامن –) السويد
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مزایا ومساوئ النظام العالمي الموحد الجاري إنشاؤه 

املوحد املاسوين، والذي يتم حتدث بات روبرتسون عن مزايا ومساوئ النظام العاملي 

املسيح (إعداده اآلن لتشكيل حكومة عاملية يكون قائدها يف النهاية مسيا اليهود املنتظر 

 مبادئ القوانني العاملية التي ستصدر عن هذا النظام حسب ، فرشحوإبليس ) الدجال

اطنًا أمريكيا توقعاته، ثم أوضح خماطر هذه القوانني عىل األمة املسيحية وأمريكا بصفته مو

مسيحيا، وسنعرض ملخصا ملا قاله عىل وجه العموم دون ختصيص أمريكا أو املسيحية كدولة 

 . وديانة من عدة دول وديانات موجودة يف العامل

عن طريق (إىل القوانني التي ستصدرها هذه احلكومة العاملية » روبرتسون«يف البداية تطرق 

وتشمل إصالحات سياسية ) ً يتم إنشاؤها مستقبالاألمم املتحدة أو أي هيئة بديلة هلا

 : واجتامعية وبيئية، وهذه القوانني هي

لبحرية واملالحة وحقوق الرسو يف املوانئ وحقوق صيد انظم التجارة ي قانون للبحار -1

السمك، ويمنع السفن والدول من إلقاء خملفاهتم واملواد امللوثة يف املاء، مع إصدار 

 . سامك واألحياء املائيةقوانني حلامية األ

 قانون للجو ينظم املالحة اجلوية ويمنع تلوث اهلواء من عوادم السيارات وحمطات -2

 إلخ، ويضمن عدم اإلرضار بطبقة األوزون .. توليد الكهرباء واملصانع

 قانون لألرض والغابات، حيرم قطع األشجار وحرقها، ويضمن احلفاظ عىل النباتات -3

األرض من التعرية، وحيافظ عىل الطمي باألهنار، وقوانني حلامية النادرة، وحيمي 

 . الطيور واحليوانات املتوحشة



 193

 قانون لصيانة الطاقة ومحايتها بحيث يمنع التبذير يف استخدام الطاقة، ويعمل عىل -4

 . حتويل مصادر الطاقة إىل طاقة نووية رخيصة وآمنة

 ويعمل عىل توفري السلع، ويمنع احتكارها أو  قانون للزراعة والصناعة، ينظم اإلنتاج،-5

بيعها بأسعار أقل من سعر تكلفتها، ويضمن يف نفس الوقت توفري مجيع السلع 

 . باألسواق

 .  قوانني ملنع وبيع اهلريوين والكوكايني واملارجيوانا وأقراص اهللوسة والسجائر-6

ث يكون أي مواطن يف العامل  قوانني حتدد الرسوم اجلمركية وتنظم اهلجرة والسفر، بحي-7

 . ًحرا يف أن يسافر أو يعمل يف أي مكان يرغب فيه

 قوانني لألمن الصناعي للعامل، مع ضامن حد أدنى ألجورهم يف كل مكان، وضامن -8

 . رعاية صحية ومعاشات التقاعد هلم

ثبات  املرصيف واألمور املالية يضمن األسعار يف العامل كله، ويضمن تامنلالئ قانون -9

سعر العملة العاملية املوحدة التي سيصدرها بنك مركزي عاملي يكون له فروع يف كل 

 . دولة

 قانون للتسلح والعدوان يضمن عدم اعتداء أي دولة عىل دولة أخرى ويفرض -10

عقوبات اقتصادية وعسكرية شديدة عىل الدولة املعتدية، وسيقتيض ذلك أن تنزع كل 

والبيولوجية والنووية، وال يسمح ألي دولة باالحتفاظ الدول أسلحتها الكياموية 

بأسلحة إال يف حدود ما هو رضوري لقوات البوليس املحلية، ولن يسمح ألي دولة 

احلكومة (بإنشاء جيش هلا، وسيكتفي بوجود جيش عاملي تابع للمنظمة العاملية 
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احلكومة ء أعضاوبالقطع سيكون (ويكون هذا اجليش من خمتلف اجلنسيات ) العاملية

 الصهاينة والسائرين عىل درهبم املسبحني وقادة اجليش العاملي من املاسونالعاملية 

 ) ؟...ًبحمدهم سواء أكانوا مسلمني أو مسيحيني أو هيودا

 قد بدأت بوادر حتققه  يف كتابه السابق ذكره1992عام » بات روبرتسون«وكثري مما قاله 

ضية من خالل اتفاقية اجلات، واتفاقية منع انتشار وظهوره تظهر يف السنوات القليلة املا

...  والتقليدية، وقوانني محاية البيئةوالبيولوجيةًاألسلحة النووية ومستقبال ستشمل الكياموية 

 . إلخ

 العلمية اجلديدة، فقد املنظمةالقوانني التي ستصدرها هذه احلكومة أو «أما عن مساوئ 

 :» يتأهنا ستتمثل يف اآل«روبرتسون » رأى

 أول املخاطر التي ستنجم عن وجود حكومة عاملية تكمن يف قدرهتا عىل إبطال وإلغاء -1

أي قوانني تصدرها أي دولة لصالح مواطنيها، فسيكون يف إمكاهنا املوافقة عليها أو 

 . رفضها

ً ستصدر احلكومة العاملية إعالنا بمساواة كل الناس وكل الشعوب رغم اختالف -2

 . ٍ الثقافات، وهذا أمر من وجهة نظر روبرتسون مناف للعقلهؤالء الناس يف

ا بني كل الديانات وكل املعتقدات ومتنح الشواذ جنسيا حقوقا مساوية ست          ً ًساوى أيض

) مسيحي أو هيودي أو مسلم(حلقوق أي مواطن، ومن هذا فلن يستطيع أي مؤمن 

أن أفواه املؤمنني سوف تكمم، أن ينتقد الشواذ أو امللحدين أو املتطرفني، أي 

 . وسيكون هناك ديانة عاملية هي ديانة أتباع الشيطان
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 ستحرم احلكومة العاملية كل احلكومات من حقها يف االحتفاظ بام لدهيا من أسلحة -3

يمكنها أن تدافع عن نفسها هبا، ألن هذا سوف يسمح للخارجني عىل القانون 

 . راتواملنشقني أن يثريوا القالقل والثو

ً ستصدر احلكومة العاملية قانونا للصحافة ينظم النقد املوجه للحكومة املركزية، -4

ويكمم األقالم احلرة، وسيكون هناك نوع من غسيل املخ، بحيث ال ينرش يف اجلرائد 

ًواملجالت إال كل ما هو مدح يف احلاكم، وبالتايل سيلقن كل شخص أفكارا  ُ
اإلعالم عىل إظهار احلاكم يف صورة رجل عظيم، ومعتقدات معينة، وسرتكز وسائل 

 . ا حتت النظام العاملي اجلديدين الرائع أن حتوأنه م

 ستنادي احلكومة العاملية بالتحرر، وستمنح األطفال حرية التعبري عن آرائهم -5

ورغباهتم بدون أي قيد، وكذلك حرية اعتناق أي عقيدة أو ديانة، وحرية االستقالل 

ن والدهيم، ومثل هذه القوانني التي ستحرر الشباب واألطفال من والعزلة حتى ع

قيم وتعليامت والدهيم ستشيع االنحالل اخللقي واإلحلاد بني الشباب واألطفال، 

 . وتفسد الروابط األرسية

 سيكون للحكومة العاملية جيش ضخم وقوة بوليسية عظيمة من خمتلف اجلنسيات، -6

 الرضائب التي ستفرض عىل كل دولة حسب وسيمول هذا اجليش والبوليس من

دخلها، ولك أن تتخيل ماذا سيحدث لو فرضت عقوبات اقتصادية أو عسكرية ضد 

ًدولتك وكنت جنديا يف هذا اجليش، فهل ستطلق النار عىل أهل بلدك ؟ وماذا 
ًسيحدث لو كنت مسلام مثال وفرضت عقوبات عسكرية ظاملة ضد دولة مسلمة ؟  ً

 . إلخ... سبة للمسيحي أو اليهوديونفس احلال بالن
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هذه بعض خماطر النظام العاملي اجلديد، وبالقطع هناك خماطر أخرى كثرية باإلضافة إىل ما 

قاله روبرتسون، ونحن لسنا يف حاجه للخوض فيها، وما هيمنا هو الرتكيز عىل أن أكثر هذه 

 العامل بالتخيل عن قوميتهم املخاطر ستكمن يف اجتاه احلكومة العاملية إىل إقناع كل مواطني

 .ة املاسونية والديانة الشيطانيةوثقافتهم وديانتهم وأخالقهم واإليامن بالقومية العاملية والثقاف

 بأساليب خداعة وعبارات وشعارات براقة جذابة كاذبة ختفي املبادئوسيتم الرتويج هلذه 

ري دساتريها وقوانينها قبل وستجرب كل حكومات الدول عيل تغياحلقائق وتوحي باملصداقية، 

 .إنشاء هذه احلكومة العاملية لتتفق مع مبادئ ومرشوع النظام العاملي اجلديد 

وكل هذا سيصل بنا يف النهاية إىل طريق الدجال وإبليس، وهو طريق ملئ بامللذات 

ً وليس مطلوبا من أي فرد للسري فيه سوى والتحرر واالنحالل اخللقي ، والشهوات واملتع 

 تخيل عن دينه واعتناق املذاهب اإلحلادية والشيطانية، وهذا أمر أصبح الكثري من الناسلا

 . للتضحية بهاآلن  مستعدين
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  الفصل السابع
  

 

 

  سر إقامة احتفالیة القرن وطقوسھا بالھرم األكبر
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اهلرم األكرب إحدى عجائب الدنيا السبع، بل يمكن القول بأنه أعجب هذه العجائب 

ًعلامء اآلثار مؤخرا من أرسار هذا اهلرم، وقد هتدمت أو أزيلت معظم بعد ما اكتشفه سبع ال
ا يتحدى الزمن وعوامل الفناء، وحيمل هذا اهلرم هذه العجائب، ولكن ال يزال  ً ًشاخما صامد

ال تغرتوا بعلمكم فقد كان لدى القدماء علوم «: رسالة للعامل احلارض من العامل القديم تقول

ات تفوق ما وصلتم إليه اآلن وهاهو شاهد علمهم وحضارهتم أمامكم ال يتأثر وحضار

 . » هذه احلضارات بالزمن أو عوامل التعرية وحيدثكم عن جزء يسري من علوم وقدرات

 يسحر عقول وأعني السائحني األكربومازال اهلرم  ُوقد سحر القدماء باهلرم األكرب،

 الكثري من املعاهد واجلامعات يف خمتلف أنحاء العامل قد والعلامء يف العرص احلايل، لدرجة أن

ًخصصت أقساما هبا لدراسة املرصيات، وانصب اجلزء األكرب من هذه الدراسات عىل اهلرم 
 . األكرب وما حيمله من أرسار وفنون

أن رجاله وهم حيفرون اهلرم )  م875(وروى كُتاب العرب يف تاريخ أمحد بن طولون 

ً أبواب كنوزه الرسية وجدوا يف احلفر لوحا من املرجان منقوشا عليه كلامت ًاألكرب بحثا عن ً
 : باللغة املرصية القديمة فأحرضوا من يعرف هذه اللغة ففرسها، فإذا هي أبيات شعر تقول

ـا ُومالكهـا قدمــا هبا واملقــدم   أنـا باين األهرام فـي مرص كلهـ ً 

 ُهر ال تبىل وال تتثلم علــى الد  يتـتركـت هبا آثار علمي وحكم

ــم   وفيهـا كنــوز مجــة وعجائــب ُوللدهــر لني مــرة وهتج ُّ َ َ 

 ُأرى قبل هذا أن أموت فتعلم   وفيهــا علومــي كلها غري أننـي

ُويف ليلـة يف آخر الدهر تنجـم  ستفتح أقفالـي وتبــدو عجائبـي َ ُ 

 ُني تسلـم وسبعـون من بعد املئ  ثمــان وتســع واثنتان وأربـــع
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 ُا وهتدم ـوتلقـي الربايب صخره  ومن بعد هذا آخر تسعني برهــة

ُستبقى وأفنى قبلها ثـم تعــدم  تدبر فعايل فـي صخور قطعتهــا ُ) 82( 

 : وتغنى الشعراء يف املايض يف األهرام فقال أحدهم

 واستصغرت لعظيمها األحالم   حرست عقول أويل النهى األهرام

 قصــرت لعال دوهنـن سهــام   ـاء شواهـــقملــس منبقــة البنـ

ا التفكــر دوهنا  واستومهـت لعجيبهــا األوهام   لـم أدر حيـن كـب

َّطالســم رمــل كن أم أع  هن أمأقبـور أمــالك األعجــام   ) 83 (ـالمُ

 : الشاعر) عامرة اليمنى(وقال الفقيه 

ــت السامء بنيــــة  هنا هرمــي مرص متثــــال يف إتقا  َّخليلــي ما حت

ـاف الدهر منه وكل مـا  عىل ظاهر الدنيا خياف من الدهر   بنــاء خيـ

ـا   )84(ري ولــم يتنزه فـي املراد هبا فكـ  تنــزه طرفــي فــي بديـع بنائه

                                                                         
8  .للحافظ جالل الدين السيوطي، املقدمة:  حتفة الكرام بخرب األهرام-2

 

8  . مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي-3

 

8  .النويري:  هناية األرب-4
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 قبل الطوفان أم بعده، تريخ بناء أهرامات اجليزة، هل بنيواختلف املؤرخون يف حتديد تا

 . رم األكرب اهلبنيكام اختلفوا يف من 

ًفذهب مؤرخو العرب إىل أن بانيها هو سوريد بن سلهوق بن رشياق وكان ملكا من 

وبناها لرؤيا رآها يف منامه تنبئ بحدوث الطوفان واندثار العلوم، ، ملوك مرص قبل الطوفان 

ًفأمر ببناء األهرام ومألها طلسامت وعجائب وأمواال وخزائن وكتب فيها مجيع ما قاله 

ومجيع العلوم الغامضة وأسامء العقاقري وعلم الطلسامت واهلندسة والطب والنجوم احلكامء 

أخبارهم وعجائب صنعة كل منهم وكتب يف األهرام ما ووالفلك، وخزن فيها متاثيل الكهنة 

 .!! كان وما سيكون من أول الزمان إىل آخره

الثالث املوصوف وذهب فريق آخر من مؤرخي العرب إىل أن باين أهرامات اجليزة هرمس 

باحلكمة، والذي يسميه العربانيون أخنوخ، وهو إدريس عليه السالم، وبناها ألنه استدل من 

ًأحوال الكواكب والنجوم عىل أن الطوفان سيقع مستقبال، فأمر ببناء األهرام وأودع فيها 

لوا ، وما خياف عليه من الذهاب والدثور، وآخرون قا)الربديات(األموال وصحائف العلوم 

 . إن باين األهرام هو شداد بن عاد

ا فقال بعضهم بناه سوفيس  ً أما مؤرخو اليونان فقد اختلفوا يف اسم باين اهلرم األكرب أيض

، وقال آخرون بناه امللك مخربيس، وقيل امللك سابس، وقيل بل ملك يدعى )خوفو(األول 

 . إلخ... راميس، وقيل ملك يدعى كوخومي
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ًارصين فذهبوا مجيعا إىل أن باين اهلرم األكرب هو امللك خوفو ثاين ملوك أما علامء اآلثار املع
ًاألرسة الرابعة، وذلك ألن خوفو كان هو أقرب اسم لالسم الذي وجدوه حمفورا عىل أحد 

ًوخنوم كان إهلا من اآلهلة التي عبدها »  خوفوي–خنوم « وهو اسم األكربأحجار غرف اهلرم 

بعض بأهنا تعني اسم امللك خوفو، وفرسها آخرون بأهنا كلمة الفراعنة، وخوفوي فرسها ال

ورأى آخرون أن خنوم » خنوم جل جالله«تعني »  خوفوي–وم خن«جل جالله، فكأن : تعني

 . يمكن أن تنطق سوريس

ًوعموما هناك صلة لغوية وطيدة يف اليونانية والعربية والعربية واملرصية القديمة بني نطق 
وفيس وسوريس وسابس ومخربيس وكمربيس وخوفو، ثم خنوم سوريد وس: ومعنى اسم

 . وأخنوخ وإدريس وهرمس

والعالقة اللغوية بني األسامء السابقة موضوع يطول رشحه وليس جمال احلديث عنه هنا يف 

هذا الكتاب فسوف نفصله يف كتاب آخر من الكتب التي سأتناول فيها بحث علوم وعقائد 

 .  الفراعنة واحلضارات القديمة

واآلن تعالوا لنتعرف عىل بعض أرسار اهلرم الكرب، والتي كشفت عنها الدراسات احلديثة، 

وأدت إىل ذهول العامل والعلامء، حتى رصح بعضهم أن باين اهلرم األكرب ال يمكن أن يكون 

ًبرشا عاديا، ملمحني بذلك إىل احتامل أن يكون نبيا أو شخصا تلقى علمه من خالق الساموات  ً ً
اكب أخرى متفوقون ألرض مبارشة، وذهب بعضهم أن بناة األهرامات خملوقات من كووا

  .علينا علميا

ومن أغرب ما قيل حول اهلرم الدعاوي الصهيونية التي روجت إىل أنه حيمل نبوءات عن 

أو وقت قيام ) املسيح الدجال(تاريخ البرشية من آدم إىل وقت ظهور مسيا اليهود املنتظر 
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من هذه املزاعم سنعلم رس االهتامم بإقامة احتفالية األلفية الثالثة يف اهلرم األكرب، و. الساعة

 . وكيف سيتم الرتويج خلروج املسيح الدجال من خالل طقوس وعروض هذه االحتفالية

: األسرار العلمیة والكونیة المودعة في ھندسة بناء الھرم األكبر: أوًلا
لربديات تتحدث عن وجود أرسار وعلوم داخل مبنى منذ زمن بعيد ومجيع املخطوطات وا

، فالربديات الفرعونية أشارت إىل هذه األرسار، ومجيع الرحالة واملؤرخني من األكرباهلرم 

 اهلرم أرسارمن كتبهم للحديث عن  ًانسيات الذين زاروا مرص خصصوا جزءخمتلف اجل

ما يقرأونه يف كتبهم القديمة التي ، أو )أهل مرص(يسمعونه من القبط  ملا كانوا ً طبقااألكرب

 . تتحدث عن تاريخ الفراعنة

الذي حتتفظ جامعة أكسفورد » أيب احلسن املسعودي«املسلم ) املرصي(فاملؤرخ القبطي 

 : وتعكف عىل دراستها، قال عن اهلرم األكرب) التي أرخ فيها تاريخ الفراعنة(بمخطوطاته 

ة املقدسة ملختلف الفنون والعلوم من هندسة إن اهلرم األكرب حيتفظ باحلكمة واملعرف«

. وفلك ورياضيات وعلوم طبيعية وكونية، خلدمة اإلنسانية وأجياهلا القادمة لتبقى أبد الدهر

فهو حيوي معرفة أرسار الفلك، وحركة الكواكب واألفالك يف دوراهتا ومداراهتا وما يرتبط 

  )85(. هبا من أحداث تاريخ العامل

                                                                         
8  .161سيد كريم، ص. لغز احلضارة املرصية، د: ً نقال عن-5
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أن علامء الفلك من أهل منف الذين حددوا » عبد الرشيد الباقوري«وذكر عامل الفلك 

ن قاموا بتصميم اهلرم لعامل بقبة السامء ودورة األفالك هم الذياميعاد الطوفان وربطوا أحداث 

املتعلقة ليحفظوا فيه وثائق املعرفة الكونية وب لإلله ومرصد لعلوم السامء اراألكرب كمح

ها ويمحوها الطوفان لتبقى خالدة أبد الدهر، ويسرتشد هبا بأرسار الوجود حتى ال جيرف

  )86(. السلف بعدما تعود احلياة لألرض من جديد

اهلرمني األكرب واألوسط مكتوب عليهام أن » املسالك واملاملك« ابن خرداذبه يف كتابه وذكر

  )87(. كل سحر وكل عجيب من الطب والنجوم

أن هرمس األول الذي كان يسكن : » ممطبقات األ«يف كتاب » صاعد اللغوي«وقال 

 األهرام والربايب، وهرمس هو النبي إدريس عليه السالم، وهو أول بنيبصعيد مرص هو الذي 

 اهلياكل وجمد اهللا فيها، وأول بنيمن تكلم يف اجلواهر العلوية واحلركات النجومية، وأول من 

أن آفة ساموية ستصيب األرض من نظر يف علم الطب، وأول من أنذر بالطوفان عندما رأى 

 األهرام والربايب التي يف صعيد فبنيمن املاء والنار، فخاف ذهاب العلم واندراس الصنائع 

                                                                         
8  .162ص :  املصدر السابق-6

 

8 وامل-7  .، طبعة مكتبة الثقافة الدينية156ابن خرداذبه، ص : املك املسالك 
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ًمرص األعىل وصور فيها مجيع الصنائع واآلالت ورسم فيها صفات العلوم حرصا عىل 

  )88(».ختليدها ملن بعده وخيفة أن يذهب رسمها من العامل

إن باين األهرام امللك سوريد، وأنه عندما بناها مألها » يف شاهإبراهيم بن وص«وقال 

طلسامت وعجائب، وأمر الكهان فكتبوا عليها مجيع ما قالته احلكامء، وكتب يف سقوفها 

وحيطاهنا وأسطواناهتا مجيع العلوم الغامضة ومضارها وعلم الطلسامت وعلم احلساب 

 )89(. » واهلندسة ومجيع علومهم

ا للتنجيم، ) م.  ق280( املؤرخ املرصي »مانيتون«وذكر  ً أن اهلرم أنشئ ليكون مرصد

  )90(. » ًومكمال لبيت املعرفة املقدسة وأرسار الوجود

أن اإلله حتوت إله العلم واملعرفة وأرسار الكون أوحى إىل : ويف كتاب املوتى الفرعوين

ا للك ً تاب املقدس، وكشف خدام معبد الشمس ببناء رصح اإلله اهلرمي الشكل ليكون جتسيد

                                                                         
8  .اخلطط املقريزية، املقريزي، فصل ذكر طرف من فضائل مرص: ً نقال عن-8

 

8  .فصل ذكر األهرام: ً نقال عن املصدر السابق-9

 

9  .176سيد كريم، ص . د:  لغز احلضارة املرصية-0
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هلم عن أرسار القوة التي جتعلهم يسخرون احلجارة لتتحرك طوع أمرهم ليعلو اهليكل 

 . )91(املقدس الذي حيمي عرش إهله 

إن اإلله حتوت أمر ببناء اهلرم بمعرفة ساموية يف موقع اختاره عىل «: ويف كتاب هرمس

  )92(» ه كهنة الشمس رسالة اإللهاهلضبة الغربية لتحفظ به أرسار الكون الساموي ويتلقى ب

أن » جون جريفز«ذكرها يف بحوث عامل الفلك جاء وورد يف إحدى برديات منف التي 

اهلرم األكرب جتسيد لكتاب املوتى بام فيه من معرفة كونية وتعاليم ساموية وبه أرسار عالقة 

ف عنها إال ملن ينال وسيحتفظ بأرساره ال يكش. دورة الفلك يف السامء بدورة احلياة يف األرض

  )93(. اإلذن اإلهلي
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ووصف اهلرم يف أجزاء أخرى من كتاب املوتى بأنه بيت احلكمة الذي حيوي معاين رس 

  )94(. احلكمة والعلم

 : دى الربديات رسالة من اإلله حتوت إىل خوفو حول أرسار اهلرم يقول له فيهاحويف إ

ال تدع عينًا . ليه أحد أو يسمع عنه غريبإنه حيوي أرسار الوجود املقدسة ال يطلع ع... «

ال تنطق بام فيه ألحد ولن يسمع عنه إال أنت نفسك ومن يفرس لك . ًتراه أو أذنا تسمعه

ا عىل مكان وجود تلك األرسار املقدسة أو ما يدل عىل وجودها... تعاليمه ً إن . ال تطلع أحد

صاف اآلهلة يف احلياة وتكشف له ما به من أرسار تعطى ملن يكشفها القوة التي ترفعه إىل م

ستنري له طريق اليوم وتكشف له ما خيبئه الغد ، الغيب وتنري له الطريق املؤدي إىل عامل اخللود 

  )95(» وحتدد له املصري

بيت أرسار « ومعناه  pmen-ousi : سمى اهلرم باسم) حتوت(ويف كتاب هرمس 

 . » الوجود

بمعنى » برياموس«اسم » آين«املوتى للحكيم كام ورد يف متون األهرام ووثائق كتاب 

ويف ) بريامس أو برياميدز(مصدر األرسار الساموية، وهو نفس اسم اهلرم عند اإلغريق 
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أي » براميت« وردت رموز شكل اهلرم حتت اسم األهرامبرديات األرسة اخلامسة بمقابر 

  )96(. بيوت اخللود

أرسار الرياضيات وعلوم الطبيعة والفلك ويف وثائق الكابااله اليهودية أن اهلرم حيوي 

تكوينه اإلنشائية ترتبط مجيعها  وأن معادالت أبعاده اهلندسية، ورياضيات )97(. ورس األرقام

الذي يمكن بواسطته فك رموز أرسار الوجود وحتديد عالقة األرقام وداللتها بعلم األرقام 

اءة طالع مسرية احلياة والتنبؤ بمستقبل بدورة الفلك، تلك العالقة التي تعترب مفتاح الرس يف قر

 . البرشية

كانت هذه ملحة بسيطة عن بعض ما قيل عن أرسار اهلرم يف كتب املؤرخني والعقائد 

  . جاء هبذه الكتب عن أرسار اهلرمًالفرعونية واليهودية، وقد ثبت علميا صحة بعض ما

رم ينبئ بتاريخ البرشية ومن الواضح أن األرسار األخرى خاصة ما يتعلق منها بأن اهل

وأحداث املستقبل، هي من قبيل املبالغات واخلرافات واألساطري التي كان الكهنة أو اجلهلة 

 .يشيعوهنا عن اهلرم األكرب
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وهذه املعلومات هي التي قادت العلامء يف العرص احلديث إىل الرتكيز عىل كشف أرسار 

ه وموقعه، وربط هذه احلقائق بأبعاد الكون اهلرم من خالل أبعاده ومساحاته وزواياه وارتفاع

 وعلم األرقام ،ومواقع النجوم والكواكب ومساحة الكرة األرضية وعلم الرياضيات 

  . إلخ... والتنجيم للتنبؤ باملستقبلوالعلوم الطبيعية 

 : وأسفرت هذه األبحاث عن اآليت

ه إىل القمة املشطوفة  ألف مرت مربع، ويبلغ ارتفاع52تبلغ مساحة قاعدة اهلرم األكرب 

 حجر وزن كل منها حوايل 2.600.000ً مرتا، ويبلغ جمموع عدد أحجاره حوايل 146

 طنا، كام يصل وزن كل حجر من 15 طن، ويصل وزن بعضها عند القاعدة إىل 2.5

 طنا، ويبلغ الوزن 75امللك حوايل حجرة طبقات سقف منها أحجار اجلرانيت التي تتكون 

  )98(.  مرت مكعب2.632.000 ماليني طن كام يبلغ حجمه 7بأكمله حوايل الكيل للهرم 

وقد حاول بعض العلامء يف العرص احلديث بام يملكونه من إمكانيات علمية وميكانيكية 

ومادية بناء هرم صغري عىل هضبة األهرام ملعرفة كيفية بناء اهلرم الكبري ففشلت حماوالهتم هذه 

ًفشال ذريعا، بل أكثر من  ذلك لقد حاولوا إزالة بعض أحجاره فلم يتمكنوا من ذلك عىل ً

 . اإلطالق
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وعندما رشع العلامء يف كشف أرسار اهلرم الرياضية وعالقته بأبعاد الكون ومعايري الكثافة 

 : والوزن ومواقع النجوم، اكتشفوا اآليت

ا، فكل جانب ًته األربعة عىل اجلهات األصلية األربع متاماأن اهلرم األكرب مضبوطة واجه

ًمن جوانبه يواجه جهة أصلية، فجانب متجه باجتاه الرشق متاما، والثاين متجه باجتاه الغرب، 
وآخر متجه باجتاه اجلنوب، والرابع متجه باجتاه الشامل، وكأن اهلرم بوصلة عمالقة توضح 

 ثانية 12اجلهات األربع، والحظوا ن اخلطأ يف التوجيه بني اهلرم واجلهات األربع ال يعدو 

موزعة عىل واجهات اهلرم األربع، أي متوسط اخلطأ يف كل جانب حوايل ثالث ثوان وهو 

 )99(. ًفارق ال يكاد يعتد به إطالقا

 30 وخط عرض 30كام اكتشف العلامء أن اهلرم األكرب يقع عند نقطة تقاطع خط طول 

هل العلامء أكثر وذ،  30 ثانية عن خط الطول 51مع انحراف بسيط قدره دقيقة واحدة و 

عندما اكتشفوا أن هذا االنحراف مل يأت بطريق اخلطأ بل تعمد علامء الفراعنة وضع اهلرم يف 

هذا املوقع وهبذا االنحراف ألن هذا االنحراف يعادل نسبة انحراف الضوء وهو ينساب 

 قطةعند النخالل الغالف اجلوي، بمعنى أن القطب الساموي ال يبدو للواقف عىل قمة اهلرم 

 ثانية، وهذه هي 51.22 دقيقة و 58 درجة و 29 درجة إال إذا كانت نقطة الرصد هي 30

النقطة التي بني عندها اهلرم، وهذا جيعل اهلرم أصح وأدق مرصد فلكي أقيم حتى اليوم، وهو 
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بأرسار الفلك ومواقع النجوم خاصة القطب دراية كبرية دليل عىل أن باين اهلرم كان عىل 

  )100(. سبة إنحراف الضوء داخل الغالف اجلوي ونالساموي

عندما كانت تكسوه كسوة جربية خارجية (والحظ العلامء أن اهلرم يف شكله األصيل 

كان يعكس ) جتعله يظهر بلون ناصع وكأنه شبه مرآة ضخمة تنعكس عليها األضواء والظالل

 واالنقالب الصيفي، بدقة متناهية مواعيد االنقالب الشتوي واالعتدال الربيعي واخلريفي

ًوذلك بسبب الزوايا التي تتخذها منه الشمس خالل دورة األرض السنوية حوهلا، فطبقا 

لوضع األضواء والظالل عليه كان من املمكن تنظيم السنة الزراعية ومعرفة مواعيد النيل 

طيعون وحتديد األعياد واملناسبات، وكان الكهنة أو العلامء املتخصصون يف قراءة اهلرم يست

 موقع اليوم يف السنة، وهكذا كان بالضبطبمراقبة حركة الظالل الشمسية عليه أن حيددوا 

  )101(. اهلرم أشبه بساعة شمسية ضخمة

كام الحظ العلامء أن حميط قاعدة اهلرم األكرب يبلغ حسب الذراع اهلرمي املستخدم يف بنائه 

 سنة إذ أن أيام 100د األيام يف  بوصة هرمية، وهذا الرقم يساوي بالضبط عد36525حوايل 

 : ً يوما وربع يوم، وبذلك يكون365السنة الشمسية تساوي 
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 35625 = 100 × 365.25= عدد أيام القرن 

  )1(. ً ملليميرتا25.4264وتبلغ البوصة اهلرمية بالتحديد 

ودلت األبحاث عىل أن اهلرم األكرب كان يشري إىل وزن األرض واملسافة بني األرض 

  )102(.  مليون مرة وزن اهلرم100= مس بمنتهى الدقة، فقد تبني أن وزن األرض والش

وارتفاع اهلرم يشري إىل املسافة بني األرض والشمس، فارتفاعه إىل القمة املشطوفة حوايل 

ً مرتا وقد 149.4يصل إىل حوايل ) اهلرم الذهبي(وارتفاعه باجلزء الناقص . ً مرتا146
ً كيلومرتا 14940000يثة املسافة بني األرض والشمس بمقدار حددت أدق التقديرات احلد

  )103(. ً مرتا148.208والبعض يرى أن االرتفاع الكيل للهرم يبلغ . ًتقريبا

 مليون نحصل عىل 10وبرضب هذا الرقم يف ،   سم63.5660ويبلغ الذراع اهلرمي 

  )104(. اً مرت6.356.660ًنصف املحور القطبي للكرة األرضية تقريبا والبالغ 
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وكانت مشكلة حتديد مساحة الدائرة من أعوص املشاكل التي واجهت الرياضيني يف 

ًاملايض، وأخريا وبعد جهود طويلة توصل الرياضيون إىل معرفة حساب مربع الدائرة أي 
 التي تساوي "ط "نسبة الالهتداء إىل نسبة املحيط إىل القطر وهي امساحة سطح الدائرة بعد 

 . بت هذه النسبة يف طول قطر أي دائرة يتم التوصل إىل مساحتها فإذا رض2.1416

وقد اكتشف العلامء أن هذه النسبة ممثلة بدقة وباختالف النسب الشكلية يف الكثري من 

 .  التكوينية للهرماألشكال

) جمموع جوانب قواعده األربع(فهذه النسبة يمكن احلصول عليها من قسمة حميط اهلرم 

ه، كام يمكن احلصول عليها من قسمة حميط غرفة امللك عىل مربع ارتفاع عىل مربع ارتفاع

  )105(الغرفة 

  )106(كام اكتشف أن اجتاه حمور اهلرم يف اجتاه القطب املغناطييس 

والحظ حممود باشا الفلكي أن زاوية ميل واجهات اهلرم األكرب واهلرمني اآلخرين باجليزة 

ًوهو أملع نجوم السامء مجيعا عندما ) نجم إيزيس(ة ، والحظ أن نجم الشعري اليامني52.5هي 
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ًيكون يف ذروته فإن أشعته تسقط عمودية تقريبا عىل الواجهة اجلنوبية للهرم األكرب 

  )107(. واألهرامات األخرى

ًة طبقا ملا ورد بالنصوص الفرعونية يقرتن ظهوره بفيضان النيل أي ي اليامنالشعريونجم 

ا يف معرفة موعد يتم حتديد موعد الفيضان من ً  خالل رصده، وبالتايل فاهلرم كان يستخدم أيض

 . فيضان النيل وبالتايل حتديد مواعيد الزراعة

كام الحظ العلامء أن أي شكل هرمي بنفس نسب وأبعاد ووضع اهلرم األكرب يولد جماالت 

ا عىل املعادن، وأ ً جرى العلامء معينة من الطاقة ويؤثر يف حياة النباتات واإلنسان ويؤثر أيض

أكرب وأهرامات مماثلة له تم تصنيعها يف املعامل فاكتشفوا . جمموعة من التجارب عىل اهلرم اـل

  )108(:  اآليت

 احليل والعمالت الصدئة تعود إىل اللمعان والربيق بواسطة قوى الطاقة العاملة داخل -1

 . اهلرم

ام، كام يساعد هذا املاء والذي  املاء امللوث يصبح نقيا بوضعه يف داخل اهلرم لعدة أي-2

 . كان يطلق عليه املاء املقدس يف شفاء بعض األمراض وجتديد برشة الوجه
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 . ً اللبن يظل طازجا لعدة أيام إذا وضع داخل اهلرم-3

 .  يتحنط اللحم والبيض وغريمها عند وضعها داخل اهلرم-4

ضاء داخل اهلرم،  اجلروح والرضوخ واحلروق تشفى يف وقت أقرص إذا عرضت للف-5

وأمل األسنان ومرض الشقيقة والصداع يزوالن بعد اجللوس داخل اهلرم، ويشفى 

 . اهلرم أمراض الروماتيزم والنقرس

 .  تنمو النباتات داخل اهلرم أرسع من نموها خارجه-6

 املواد الغذائية إذا وضعت يف إناء للقاممة عىل شكل هرم جيف ماؤها دون أن حتدث -7

 . رائحة

تجدد شفرة أمواس احلالقة وتزداد حدهتا عند وضعها داخل اهلرم أو أي شكل ت -8

هرمي صغري مماثل يف أبعاده للهرم األكرب، وبالتحديد حيدث ذلك يف املوضع املامثل 

 . لغرفة امللك

وتبني من خالل التجارب عىل األشكال اهلرمية أن اهلرم يولد طاقة وتتجمع هذه الطاقة يف 

من قاعدة اهلرم والثلثني من قمته، ثم تقوم بمقدار الثلث التي تبعد ) غرفة مللك(مركز اهلرم 

هذه الطاقة الكونية بإرسال أشعة منها ذات تردد معني إىل داخل اهلرم، ويبدو أن الفراعنة 

 ، ًية استخدام كال منها وكيف واملجاالت اإلجيابية والسلبية هلاكانوا يفهمون طبيعة هذه الطاقة

  )109(.  متكننا حتى اآلن من فهمها وكيفية استغالهلامل وعلومنا
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 .ويساعد موقع اهلرم يف تركيز وبث هذه املجاالت من الطاقة 

تار بدقة ويف خت تومن اجلدير باملالحظة أن مواضع اهلياكل ودور العبادة يف املايض كان

ًإىل أن كثريا »  املستقيماألثر القديم«يف كتابه » ألفريد واتكينز«أماكن جتمع الطاقة، فقد أشار 

 )110(. من الكنائس يف إنجلرتا قد شيدت لتكون يف خط واحد مع النجوم

» مروج الطاقة«وأماكن جتمع أو تركيز الطاقة هذه يف الكرة األرضية تسمى يف املايض 

التنني ويسمونه وكانوا يشبهون جمال الطاقة هذا املنترش يف الكرة األرضية يف مناطق معينة ب

وكان أول من اكتشف هذا الطريق املتعلق باملجال » طريق التنني« أو »ني األريضالتن«

 » طاقة األورجون«املغناطييس لألرض يف العرص احلديث ويلهيلم رايخ وأطلق عليه اسم 

 للتحكم يف املجال املغناطييس لألرض، أو بنيورأى بعض العلامء أن اهلرم قد يكون 

 . انية يف ذلك الوقتلتسخري هذا املجال خلدمة اإلنس
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 حول عالقة الھرم بنبوءات نھایة الزمان وتاریخ ظھور المسیح المزاعم المثارة: ثانًیا
المنتظر 

من أغرب النظريات التي قيلت عن اهلرم األكرب تلك التي تزعم أن مقاييس اهلرم الداخلية 

 اخلليقة إىل وقت ظهور حتوي تنبؤات حمددة عن مستقبل البرشية منذ إنشاء اهلرم أو منذ بدء

 . املسيا أو املسيح املنتظر وهناية العامل

والقائلون هبذه النظريات يرون أنه إذا كانت مقاييس اهلرم اخلارجية تعكس معرفة عميقة 

بعلوم الفلك والرياضة والطبيعة، فإن مقاييسه الداخلية تنم عن كثري من اإليامءات التي مل 

ه الداخلية قد نظمت برباعة بحيث ال يوجد فيها أي مفرق إن أجزاءفترتك ملحض الصدفة، 

أو مسافة أو اجتاه أو مكعب أو انحدار أو نتوء أو ارتفاع أو انخفاض إال وله مغزى رمزي 

 . خاص

ولكن إذا عملنا أن . والغريب أن القائلني هبذه األفكار علامء كبار يف الفلك والالهوت

 األهداف الصهيونية وتتضح،  ليهود فإن الغرابة ستبددأو ا) املاسون(معظمهم من النورانيني 

التي تروج خلروج مسيحهم الدجال يف سنة (التي يرمون إليها من وراء ترديد هذا املزاعم 

 .)  أو بداية سنوات األلفية الثالثة2000

أن األمر واضح وال لبس فيه، فهم حياولون الربط بني نبوءات املنجمني الزاعمة أن املسيح 

 وخط النبوءات الومهي الذي يزعمون أن طرق وممرات م2000جال سيظهر عام الد

 . وحجرات اهلرم األكرب متثله، وأن هذا اخلط حيكي تاريخ البرشية
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وأهم يشء مميز يف مزاعم أصحاب نظرية نبوءات اهلرم هو قوهلم بأن اخلط البياين اهلنديس 

أو املسيا املنتظر أو جميئه الثاين وتاريخ هناية لنبوءات اهلرم حيمل يف هنايته تاريخ ظهور املسيح 

 . العامل

ويقصد املسيحيون منهم من املجيء الثاين للمسيح عودة عيسى يف هناية الزمان من السامء 

ما اليهود فيقصدون من ظهور املسيح مسيحهم ومسياهم أبعد رفعه إليها لقتل الدجال، 

  .هو املسيح الدجالواملنتظر 

مر أنه سواء املسيحيني أو اليهود قد حددوا موعد جميء مسيح كل منهم والعجيب يف األ

أو يف بداية األلفية الثالثة، والرس يف ذلك أهنم قد حددوا )  م2000سنة (يف هناية األلفية الثانية 

هذه التواريخ بناء عىل نبوءات املنجمني التي حتدثت عن مواعيد قيام الساعة وموعد جميء 

م، هذا باإلضافة إىل حتديد هذه التواريخ عىل ضوء ما ورد 1999 هناية عام املسيح الدجال يف

من نبوءات أن موعد جميء ونزول عيسى ابن مريم من السامء لقتله سيكون من السنوات 

وىل من أو يف السنوات األ)  م2000 – 1990من عام (العرش األخرية من األلفية الثانية 

 . ) م2025 حوايل – 2001(األلفية الثالثة 

أما املنجمون فكانوا حيددون هذه التواريخ بناء عىل النبوءات السابقة مع ربطها بمواقع 

 يف تلك الفرتة، وقد رشحت يف النجوم والكواكب وما ستحدثه من تأثريات عىل األرض

تفسريات أهل الكتاب واملنجمني هلذه » موعد الساعة بني الكتب الساموية واملتنبئني«كتايب 

ات، والتواريخ التي حددوها كموعد ملجيء الدجال ونزول عيسى من السامء، ثم النبوء

ً متاما عن حتديد ذه النبوءاته رشحت التفسري الصحيح هلذه النبوءات، وأوضحت بعد
ُموعد جميء الدجال أو عودة عيسى أو موعد قيام الساعة، وهذا ال ينفي قرب موعد خروج 
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دث بالقرن الواحد والعرشين ألن معظم عالمات ن ذلك قد حيأالدجال وعودة عيسى، و

واهللا أعلم وكذب . خروج الدجال قد حتقق واملفروض أن نرتقب ظهوره بني حني وآخر

 . املنجمون ولو صدقوا

ويزعم أصحاب النظريات التنبؤية للهرم األكرب أن األحداث البارزة واملناسبات الشهرية 

 أو حمور التنبؤات، والذي يمثله ممرات وغرف يف تاريخ البرشية مسجلة عىل اخلط اهلنديس

اهلرم، ويبدأ هذا اخلط اهلنديس أو حمور التنبؤات عندهم من نقطة ومهية تقع حتت األرض 

ومتتد طوليا إىل نقطة تقاطع املمرين اهلابط والصاعد، ثم يواصل هذا اخلط امتداده مع املمر 

 . هة املؤدية حلجرة امللكالصاعد فالبهو األعظم حتى ينتهي عند نقطة الرد

 

  غرفة حتت األرض-3     املمر اهلابط-2   املدخل األصيل-1
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  غرفة امللكة-6   الرسداب األفقي-5   املمر الصاعد -4

  الردهة-9   البهو األعظم -8   البئر العمودية-7

  غرفة ختفيف الضغط-12   فتحات التهوية-11   غرفة امللك-10

 التنبؤات بواسطة البوصة اهلرمية عىل أساس أن كل وجتري عمليات احلساب عىل حمور

ة النقطة الومهية التي تبدأ بوصة متثل سنة من عمر البرشية، وقد وضع أصحاب هذه النظري

  بوصة6000= دها حمور التنبؤات يف مكان حتت األرض جيعل طول املحور التنبؤي نمن ع

ليتفق مع ما ،  سنة 6000 إىل هنايته  ستة أالف سنة ليصبح تاريخ البرشية من بدايتهيهرمية أ

 .  سنة6000جاء بالتوراة املحرفة من أن عمر البرشية من عرص آدم إىل قيام الساعة سيكون 

 سنة فام كان عليهم 6000أما الذين حددوا تاريخ العامل من بدايته إىل هنايته بمدة أكثر من 

ض إىل نقطة تقاطع املمر الصاعد إال أن يزيدوا يف طول اخلط الومهي املمتد من باطن األر

 حيدد هذه النقطة بعاد نقطة البداية التي حددها اآلخرون، فكل منهمإباملمر اهلابط، وذلك ب

يساعده يف حتديد التاريخ الذي يريد حتديده ملوعد املجيء الثاين للمسيح أو وفق هواه وبام 

امة من وجهة نظره عىل حمور جميء مسيا اليهود املنتظر، وكذلك حتديد تواريخ األحداث اهل

 . التنبؤات بالبوصة اهلرمية

التي حيدد هو موقعها حتت سطح اهلرم يف باطن (وذهب فريق منهم إىل أن النقطة الومهية 

ال متثل تاريخ هبوط آدم عىل األرض وإنام متثل تاريخ الطوفان، وآخرون قالوا إهنا ) األرض

أو  من مرص، وآخرون قالوا إهنا متثل تاريخ ميالد متثل بالنسبة هلم تاريخ خروج بني إرسائيل

 الخ ... صلب املسيح
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التي يزعم أن (ًفكام نرى فإن كال منهم حيدد حدثا معينًا كتاريخ بداية ثم يكيف األحداث 

ً النهاية إىل التواريخ التي حددها مسبقا يفعىل هذا املحور وبام يوصله ) هباحمور التنبؤات ينبئ 

 .وء قياس املسافة بالبوصة اهلرمية وبحيث متثل كل بوصة سنةلكل حدث عىل ض

وكأن معظم هؤالء املتنبئني متفقون فيام بينهم عىل أن البهو األعظم يمثل العرص املسيحي 

  .)الخ.... وملاذا ال يمثل العرص اإلسالمي ؟ أو العرص اليهودي ؟ أو العرص احلديث؟(

 : م بيتًا للتنبؤاتونذكر من هذه النظريات التي تعترب اهلر

الذي كان يعتقد أن تاريخ بني إرسائيل يتميز بحدث بارز يقع كل ألف » مان هابر«قول 

عام، ورأى أن هذه األحداث مسجلة عىل حمور التنبؤات بعالمة ظاهرة كل ألف بوصة 

يل هرمية، ففي هناية األلف الثانية ظهر إبراهيم عىل املرسح، ويف هناية األلف الثالثة أي حوا

 .م.ق1000

ُأقيم هيكل سليامن، ويف هناية األلف التالية بعث املسيح، وقرابة انتهاء األلف األوىل 
 . امليالدية بدأت العصور الوسطى، وعند هناية األلف الثانية ستكون هناية البرش

م أن نقطة البداية متثل عام 1627عامل الفلك بجامعة أكسفورد عام » جريفز» واعترب

هو تاريخ بناء اهلرم وبداية تاريخ تسجيل البرشية من وجه نظرة، وزعم أن م، و. ق2444

 سنة من االنتهاء من بناء اهلرم، واعترب بداية املمر الصاعد تشري إىل 150الطوفان حدث بعد 

م وهو تاريخ االنقالب الروحاين األول عندما عاد املرصيون إىل عبادة اإلله . ق1360عام 

 سنة وهذه املدة يشري 140 امللك، واستمرت دعوته إىل ما يقرب من الواحد بتويل اخناتون

ُإليها املدخل املعلق بالسدادات الذي يبدأ بعده املمر الصاعد حيث اعترب هذه النقطة التي تبدأ 
م وهو تاريخ خروج اليهود من مرص وتزول رسالة .  ق1218بعد السدادات تشري إىل عام 
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ا ألن تاريخ خروج اليهود من مرص خمتلف عليه  من وجهة)111(موسى عليه السالم  ً  نظره أيض

ًاختالفا كبريا بني العلامء والباحثني ً . 

 بداية العام امليالدي األول 8.7واعترب البهو األعظم أو قاعة النور والتي يرتفع سقفها إىل 

ا الستمرار املسيحية التي ستنتهي ً  بنهاية وبداية ظهور املسيحية، واعترب البهو األعظم رمز

 . غامضة كام زعم

أن هناية الدهليز الكبري الذي ينتهي عند الباب املوصد لغرفة » جريفز«ومن ذلك استنتج 

 . م2100امللك رمز لفرتة جميء املسيح ثم هناية العامل والتي حدد موعدها يف عام 

ًعامل الطبيعيات دراسات عن اهلرم األكرب خصص منها جزءا » مورتون إدجار«وقدم 
. م2914بوءات اهلرم عن األحداث املستقبلية، وحدد هناية العامل من اهلرم األكرب يف عام لن

 . وأطلق عىل هذا العام عام البعث وهناية الشيطان

 7040بعام ) يقصد بدء احلياة بعد الطوفان( بدء اخلليقة توذكر أن تنبوءات اهلرم حدد

ثري من احلضارات ونزول الكتب الساموية قبل بناء اهلرم كام أكد أن اهلرم يشري إىل قيام ك

األنبياء وبناء هيكل سليامن وأحداث األرايض ملقدسة، وموعد عودة عيسى وخروج و

 .الدجال

                                                                         
1 1  .186سيد كريم، ص . د:  لغز احلضارة املرصية-1
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 20ببحوث عىل اهلرم األكرب استمرت ملدة » دافيدسون«بعد ذلك قام العامل الربيطاين 

ووصف اهلرم بأنه » م األكربالرسالة املقدسة للهر«ًعاما، وضمن نتائج هذه األبحاث يف كتابه 

ا فلكيا كونيا عىل شكل مزولة ضخمة تعمل كواسطة للتخاطب مع السامء  ً كان مرصد

 . ليستجيب الفلك إىل خدمة التنجيم

ام وذهب إىل أن اهلرم حدد األحداث العاملية اهلامة، فإذا استعرضنا رشيط تاريخ البرشية ك

قف دهاليزه وممراته، لوجدنا أنه بدأ أول  وأرضياته وأسسجله اهلرم األكرب عىل حوائطه

 قبل 9500صفحة يف التاريخ بيوم اخللق أو بدء احلياة بعد الطوفان، وحدد هذا اليوم يف عام 

ويرجح كثري من العلامء أن ذلك التاريخ هو تاريخ غرق (بناء اهلرم ووصفه بأنه طوفان نوح 

حظ أن مورتن إدجار حدد هذا ويال، قارة األطلنتس وهجرة حكامئها وكهنتها إىل مرص 

 ).  قبل بناء اهلرم7040التاريخ يف عام 

أن فتحة اهلرم ترمز إىل نزول رسالة التوحيد األوىل وعبادة إله الشمس » دافيدسون«وذكر 

 . م.  ق6500 اهلرم كمعبد له ومرصد لتلقي رسالته وحدد هذا التاريخ يف عام بنيالذي 

م وهو بداية عرص االضمحالل األول، .  ق2144ا لعام واعترب بداية املمر املنحدر رمزً

وأكد أن اخلط البياين للهرم يرمز إىل أحداث ترتبط بالعقيدة والسياسة واحلروب واملجاعات 

وعصور االضمحالل، وقسم ممرات اهلرم لعدة تقسيامت ووضع يف كل جزء من اخلط البياين 

 فقد 1924نسبة ألحداث املستقبل التالية لعام أما بال. ًحدثا معينًا من أحداث التاريخ املايض

تنبأ بمجموعة من األحداث تقع يف سنوات معينة وقد باءت مجيع تنبؤاته بالفشل، فذكر أنه يف 

 م ستحدث رصاعات سياسية 1960 م ستحدث نكبة اقتصادية عاملية، ويف عام 1953عام 

زلزال وبراكني وأعاصري ( م ستحدث نكبات طبيعية 1970وعقائدية يف العامل، ويف عام 
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م سيحدث اهنيار سيايس 1985ويف عام ) إلخ... وشهب تسقط من السامء عىل األرض

 م، بعد ذلك حيدث تطور 2150واقتصادي واضطرابات تشمل العامل كله وتستمر حتى عام 

وتستمر هذه احلالة حتى ) حتت قيادة املسيح(روحاين وتعود الشعوب إىل التمسك باألديان 

 م والتي تنتهي عند مدخل باب غرفة امللك أو حمكمة اآلخرة كام يسميها ويف هذا 2815عام 

  )112(التاريخ ستكون هناية العامل وهناية الشيطان ويوم البعث 

 :وفيام ييل رسم توضيحي ألهم التواريخ التي حددها عىل ممرات اهلرم أو خط التنبؤات

                                                                         
1 1  .190 - 188ص :  املصدر السابق-2
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فيد  سون عىل ممرات اهلرم أو خط التنبؤاترسم توضيحي ألهم التواريخ التي حددها دا

هذه أمثلة لبعض اآلراء التي قيلت حول اهلرم األكرب كبيت للتنبؤات حيكى تاريخ البرشية 

من البداية للنهاية واآلراء كثرية والتوقعات واحلسابات أكثر، وقد اختلف الكثريون من 

ًام بينهم مجيعا عىل حتديد هناية الباحثني يف حتديد موعد هناية العامل، لكن هناك شبه اتفاق في
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مسيا اليهود (القرن العرشين وأوائل القرن الواحد والعرشين كموعد خلروج املسيح الدجال 

 . وعودة عيسى من السامء) املنتظر

ومن الواضح أن األيادي الصهيونية املاسونية هي التي حترك وتدعم وتروج هلذه اآلراء، 

 كبيت للتنبؤات وبني تاريخ اليهود واملسيحية بدرجة أساسية فكام رأينا كلها تربط بني اهلرم

رم بني لينبئ بتاريخ اليهود فقط وتاريخ ظهور مسيحهم املنتظر، فإذا كان اهلرم ينبئ وكأن اهل

بتاريخ البرشية فأين تاريخ املسلمني وتاريخ األمم األخرى والديانات األخرى يف املايض 

 .وم ؟ واحلارض عىل حمور التنبؤات املزع

 عن املزاعم الصهيونية التي تقول عن اآلنوإذا كان األمر كذلك فال غرابة أن نسمع 

، أو أن احلضارة املرصية بناها  القديمة اليهود هم بناة األهرامات وأصحاب احلضارة املرصية

وهم الشياطني أتباع وأعوان املسيح (خملوقات قدموا من كواكب أخرى عىل أطباق طائرة 

 . )» اقرتب خروج املسيح الدجال«لذين سخرهم إبليس خلدمته كام رشحت بكتايب الدجال ا

ا يف أن نجد املاسونوال ً  خيططون إلقامة حفل تتويج عرص مسيحهم املنتظر  غرابة أيض

وهو العرص القادم باهلرم األكرب يف احتفالية األلفية الثالثة بعد أن نجحوا يف إحكام سيطرهتم 

 واحلكومات واهليئات الدولية، واقرتبوا من إقامة حكومة عاملية عىل كل القوى العظمى

وليتحقق بذلك ، حتت قيادة مسيحهم املنتظر وإبليس ذلك موحدة لتحكم العامل كله بعد 

ًعلوهم الثاين يف األرض، ثم تكون هنايتهم، وليقيض اهللا أمرا كان مفعوال بعد أن عاثوا يف  ً
 . ًاألرض فسادا
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ا من رموز فاهلرم األكرب أصب ً ا رمز ً ا من رموز املاسونية، وعني حورس أصبحت أيض ح رمزً

املاسونية واملسيح الدجال كام رشحنا بالفصل األول عن رموز املاسونية املوجودة عىل الدوالر 

 . األمريكي

وحتى اآلن غري مفهوم العالقة بني اهلرم واملسيح الدجال، فقد يكون يف وثائق اليهود 

ا أنه من عالمات خروج الدجال الرسية التي ال ي ً ، إعادة )مسيحهم املنتظر(طلعون عليها أحد

وضع اهلريم الذهبي مرة أخرى فوقه قمة اهلرم األكرب، حيث إن علامء اآلثار يؤكد بعضهم 

 هريم أو كرة ذهبية، وال نعرف كيف تم إزالة ًكان موضوعا فوق قمتهاآلن أن اهلرم عند بنائه 

 .أين فقد ؟ هذا اهلريم األصيل أو 

ًوهل كان فعال هريام ذهبيا أم كرة معدنية تستخدم يف رصد النجوم وتقوم بنفس ما يقوم به  ً ً

خاصة ما ذكر منها . فهناك الكثري من النصوص الفرعونية التي تؤكد ذلك، القمر الصناعي 

ا أن اهلرم كان وسيلة اتصال أهل األرض والسامء ويتم رصد النجوم من خالله وتظهر صوره

 . ومواقعها عىل هذا اهلريم الذهبي أو الكرة املعدنية التي كانت موجودة أعىل قمة اهلرم األكرب

سيد كريم بكتابه لغز احلضارة املرصية / ونذكر من هذه النصوص والتي ذكرها الدكتور 

 : ما ييل

ن ب«كان يوجد فوق اهلرم األكرب اهلرم الرمزي املقدس املسمى «قال الدكتور سيد كريم 

ً وكان كام ورد يف األساطري القديمة مصنوعا من معدن رسي يسمى أورخيال يعكس ،» بن
وهذا اهلرم كان يطلق عليه اسم ... ويشع نوره طول الليل، ) الشمس(أشعة اإلله بالنهار 

 » األفق املنري«عرش اإلله كام ورد رسمه يف متون األهرام وكتاب املوتى ورمز إليه باسم 
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خرى أمكن االستدالل عليها من برديات منف تصف عرش اإلله بأنه كان وهناك نظرية أ

عىل شكل كرة معدنية كبرية من نفس املعدن عىل شكل قرص الشمس نفسه وكانت الكرة 

تعكس أشعة الشمس طوال النهار ويتغري اجتاهها بتغري زاوية الليل، وهو ما كانوا 

نجيم بالزمن، كام كانت تعكس أشعة يستخدمونه يف أرصادهم الفلكية وحتديد عالقة الت

النجوم واألفالك كمرآة راصدة طوال الليل فتحدد دوراهتا ومساراهتا وانتقاهلا يف قبة السامء 

  )113(. » بني بروجها وبيوهتا وديكاناهتا

فكان اهلرم األكرب هو معبد اإلله الواحد وبيت أرساره فسجلت أرسار تنبؤاته عالقة السامء 

  )114(»... البرشية برساالت السامء املتتاليةباألرض أو عالقة

ومن الواضح أن هناك نغمة جديدة اآلن تردد مقولة مفادها أن اهلرم كان وسيلة االتصال 

بني اإلله وأهل األرض، وبني أهل األرض والسامء وخملوقات الكواكب األخرى، فهل يرمي 

 القيام ينونقوسهم التي طوراء ون خلروج املسيح الدجال من املاسون النورانيون الذين يمهد

والتي ستكون مشاهبة للطقوس (ً الساعة الثانية عرشة مساء12/1999/ 31هبا ليلة 

إىل إعادة االتصال بسكان ) الفرعونية الوثنية يف املايض والتي كانت تقدم للشمس كاله

                                                                         
1 1  .190ريم، ص سيد ك. د:  لغز احلضارة املرصية-3

 

1 1  . نفس املصدر السابق-4
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 السموات وفتح ممر للبعد الرابع يسمع بدخول اآلالف من سكان العامل اآلخر السفيل

 كام قالت أريزونا وايلدر برسالتها؟) شياطني األطباق الطائرة(

ًأعتقد أن هذا ما سيحدث بالضبط لكن ليس رشطا أن يتم ذلك يف احتفالية هذا العام، 

ًة الحتفاليات أخرى ستجرى يف األعوام التالية، وغالبا مقد مإالفهذه االحتفالية ما هي 

 ً.بمنطقة األهرامات أيضا

 االحتفاليات ستفتح العني احلورسية الرسية املوجودة باهلريم الذهبي ويف وىف إحدى هذه

تلك اللحظة سيأيت أصحاب األطباق الطائرة ليلتقوا بأهل األرض عند سفح اهلرم، وينقلوا 

وقد يظهرون يف سامء اهلرم صورة دخانية ). املسيح الدجال(لنا رسالة إهلهم احلورسى 

ا تغطى السامء كلها وحتمل مالمح وجهه، وقد تتحدث هذه كبرية ج) بالليزر(اليكرتونية  د

الصورة إىل الناس وتنقل يف نفس الوقت عرب األقامر الصناعية إىل كل شعوب العامل، وخيربنا 

م أنه إهلنا وإله أهل السموات األخرى الذين حرضوا لينقلوا لنا رسالته يالدجال بصوته الفخ

ًتفوا ويكتفي هو أيضا بإخبارنا بأنه املسيح احلقيقي وليس ويبرشونا بقرب جميئه إلينا، أو يك

إهلنا وأنه عام قريب سيأيت لينرش السالم والرخاء يف األرض، ثم بعد الظهور العلني له يدعي، 

 .أنه إهلنا وإله أهل السامء

ويف نفس اللحظة التي ستفتح فيها العني احلورسية سيفتح يف الغالب باب احلجرة التي 

ًها مؤخرا داخل اهلرم، والتي بدأ يروج علامء اآلثار التابعون للصهاينة أهنا حتوي تم اكتشاف
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أرسار البرشية وأرسار اهلرم، وأن باهبا سيفتح تلقائيا كام رصح بذلك الدكتور سيد كريم 

 )115(.م2002عام ) فوق اهلرم األكرب(عند تشكل وضع نجمي خاص يف السامء 

لكنني مل ، ًمته شيئًا خياليا ال يمكن تصديقه أو حدوثه قد يكون هذا السيناريو الذي رس

أرسمه من وحي خيايل ولكن من ترصحيات املاسون وخططهم ومن األفالم األجنبية التي 

ًلتي ظهرت باألسواق يف السنوات األخرية، وكانت تصور لنا أشخاصا اينتجها الصهاينة و

لعامل اآلخر، وهناك التقوا بأناس هلم استطاعوا كرس حاجز البعد الرابع واملرور منه إىل ا

أشكال غريبة ويرتدون زيا فرعونيا وهلم إله يعبدونه شبيه يف صفاته باإلله حورس املرصي 

مت بني أهل األرض وسكان الكواكب يوأوزيريس، وأفالم أخرى تتحدث عن عالقات أق

قافية فحدث بينهام تفاهم األخرى واستطاع االثنان أن يزيلوا ما بينهم من خالفات عقائدية وث

 .إلخ... وتعاون

فمن الواضح أن مثل هذه األفالم متهد عقول الناس لعقيدة حورس الدجال وقبول عقائد 

أصحاب األطباق الطائرة الذين هم يف احلقيقة شياطني وأن األرض سيعمها الرخاء والسالم 

 .رض من عوامل أخرىنتيجة التعاون والعالقات املتبادلة مع هؤالء الوافدين إىل األ

يا سادة إن املوضوع أخطر مما كنا نتخيله، وهناك خطة شيطانية صهيونية دجالية حمكمة، 

وسيناريو وضعه جبابرة العقل البرشي والشياطني خلروج الدجال بطريقة ستبهر العامل أمجع 

                                                                         
1 1  .29م، ص 9/7/1999اجلمعة :  جريدة األهرام-5
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يلطف بنا ونسأل اهللا أن . ومتثل فتنة ما بعدها من فتنة كام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

وبشبابنا وأطفالنا من هول هذه الفتنة وأن يعيننا ويعينهم عىل التصدي هلا والوقوف يف وجهه 

 .ووجه أتباعه املنترشين يف كل أنحاء الكرة األرضية

: م واأللفیة الثالثةسر االھتمام بعام : ثالثًا

قرون عديدة، م باألساس إىل الدعاوى الصهيونية منذ 2000يرجع رس االهتامم بعام 

م، ومثل هذه الدعاوى 2000والتي كانت تروج إىل أن املسيح املنتظر سيظهر حوايل عام 

انترشت يف الديانات األخرى كالبوذية والزرداشتية وغريها، والتي كانت تعترب مؤسس هذه 

الديانات أنبياء أو مسحاء، وأهنم بعد موهتم سيقومون من األموات ويعودون إىل احلياة مرة 

 .خرى ليحاسبوا البرش عىل ما فعلوه يف هذه الدنيا وكأهنم آهلةأ

فمعظم أصحاب هذه الديانات كانوا حيددون هناية القرن العرشين وأوائل القرن الواحد 

 .والعرشين كموعد لعودة مسيحهم

وحتديد هذا التاريخ بالذات كان له عالقة بالتنجيم وتنبؤات املنجمني وعالقة أخرى 

 صباح ومساء الواردة بسفر النبي دانيال بالعهد القديم، ونبوءات سفر 2300بنبوءة الـ 

موعد الساعة بني الكتب «الرؤيا اإلنجييل، وقد رشحت تفاصيل هذه النبوءات بكتايب 

فعىل من يريد التعرف عىل فحوى هذه النبوءات أن يرجع هلذا الكتاب » الساموية واملتنبئني

 .ذكر ملخص هلا مع ذكر التفسري الصحيح هلافاملجال ال يتسع هنا لذكرها أو 

ولو راجعنا بعض الترصحيات اليهودية وما جاء بتلمودهم وكتبهم الرسية وما جاء بكتب 

 2000أن هناك شبه إمجاع عىل خروج أو عودة املسيح يف عام  أهل الديانات األخرى سنجد

 .أو بداية األلفية الثالثة
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وهي فرتة تنتهي .  سنة من ظهورها2500ة تنتهي بعد إن البوذي: فالتعاليم البوذية تقول

وتؤكد هذه التعاليم أن الفرتة ، مع هناية القرن العرشين وأوائل القرن الواحد والعرشين 

 )116().املسيح املنتظر(يا املنتظر  ستكون معدة لقدوم بوذا أو ميرتاملتبقية بعد ذلك

 الكتب املسيحية يف مرص وأوروبا ويف السنوات القليلة املاضية ظهرت جمموعة كبرية من

حتدد موعد جميء املسيح من السامء يف هناية القرن العرشين أو أوائل القرن الواحد والعرشين، 

وكل منهم كان حيدد موعد هذا الظهور للمسيح بناء عىل النبوءات الواردة بسفر دانيال 

 .بالعهد القديم، وسفر الرؤيا بالعهد اجلديد

حدد هناية القرن العرشين كموعد ) اليهودي األصل(موس  رتاداوشيخ املنجمني نوس

لظهور ملك الرعب أو املسيح الدجال أو الشيطان يف هيئة آدمية ليسيطر عىل مقادير البرش 

 )117(. يف إبادة أعدائه) أطباقه الطائرة(وأنه سيستخدم قواه اجلوية 

 القرن الواحد والعرشين  حددوا هناية القرن العرشين وأوائلغريهوكثري من املنجمني 

كموعد لنهاية العامل، نتيجة حلدوث بعض الظواهر الفلكية التي يرون أهنا ستكون نذير شؤم 

) كالزالزل واألعاصري والرباكني واحلروب(عىل األرض فتؤدي إىل حدوث كوارث طبيعية 

                                                                         
1 1  .46عاطف النمر، ص :  هناية العامل-6

 

1 1  .87مكتبة مدبويل، ص :  حقائق وغرائب-7
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 الدجال تنهي احلياة البرشية من عىل األرض، ومن املعروف أن هناية العامل ترتبط بظهور

ونزول عيسى من السامء وباقي عالمات الساعة الكربى، وبالتايل فهم يرون أن هذه األحداث 

 .ستحدث خالل هناية القرن العرشين وأوائل القرن الواحد والعرشين

بقى ألفي سنة يف االرتباك والبلبلة يومما جاء يف التعاليم التلمودية اليهودية أن العامل س

التوراة وألفي سنة بعد جميء املسيح عيسى ابن مريم، ثم يأيت عرص وألفي سنة يف سيادة 

 )118(. مسيحهم املنتظر

ًأي أن مسيحهم الدجال سيأيت يف هناية األلفية الثانية وأوائل األلفية الثالثة طبقا لتعاليمهم 

 .الرسية هذه

ية قرن وورد يف األحاديث النبوية ما يشري إىل أن الدجال سيخرج عند هناية قرن أو بدا

 ).أي يف السنوات األوىل منه(جديد 

 مائة سنة إال كان رأسما كان منذ كانت الدنيا ... «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 –رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه . (» فإذا كان رأس مائة خرج الدجال. عند رأس املائة أمر

 ).2 / 89احلاوي 

 

 

                                                                         
1 1 وتعاليمه..  التلمود- 8  .ظفر اإلسالم خان: تارخيه 
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  الخاتمة
 

 م؟2000الدجال عام هل سيخرج : والسؤال اآلن

مل  ألن هناك عالمات من العالمات التي ستسبق خروج الدجال. واإلجابة بالقطع ال

تتحقق بعد، كظهور املهدي املنتظر وتوحيده الدول اإلسالمية، وقيام امللحمة الكربى أو 

 معركة هرجمدون أو احلرب العاملية الثالثة بني املسلمني وأوروبا وأمريكا، وفتح املسلمني

، وفتحهم  من أيدهيم حتريرهم للقدسحماربتهم لليهود وللفاتيكان ونرش اإلسالم يف أوروبا و

 .وعند ذلك سيخرج الدجال مبارشة، لبعض املقاطعات األمريكية 

وقد رشحت النبوءات الواردة عن هذه العالمات سواء يف اإلسالم أو التوراة أو اإلنجيل 

هالك ودمار أمريكا «وكذلك كتاب .» الرشق األوسطاحلرب العاملية القادمة يف «بكتايب 

 .» املنظر

جه كام دلت عىل ذلك هو أن الدجال له أكثر من خرًلكن ما ال نستطيع نفيه أيضا 

األحاديث النبوية، فسيكون هناك متهيد خلروجه بوسائل شتى ومتعددة من اليهود ومن 

 فتح الفاتيكان وإحدى املدن الشياطني، ثم سيكون هناك اخلروج العلني والرصيح له بعد

 .األمريكية

وخالل السنوات القادمة ستنترش العبادات الوثنية وعىل رأسها العبادات والطقوس 

وكذلك عبادات الشيطان والتي . الفرعونية املرتبطة بعبادة الشمس وحورس وأوزيريس

لعبادات من ، ألن هذه ا بطريقة علنية رستهاابدأت مجاعات عبادة الشيطان وغريها يف مم
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 املاسون يروجون اآلن يف كل والنورانيوناألمور التي سرتوج لفكر وعقيدة املسيح الدجال، 

 .أنحاء العامل لنرش هذه العبادات

ليلة وأعتقد أن احتفالية القرن التي ستجري بأهرامات اجليزة وبرناجمها املرسحي 

ًسيكون نوعا من هذه الطقوس أيضام 31/12/1999 ً. 

 اإلعالنات التي تروج هلذه االحتفالية عىل شاشات التليفزيون يف مرص هدفعندما نشا

واخلارج، نلحظ وجود رموز النار والعني احلورسية والسمكة والكائنات الغريبة التي تشبه 

الشياطني والشمس، و كلها رموز ترتبط بالشياطني والطقوس الفرعونية وطقوس عبدة 

 .الشيطان

، فإننا ال ننفي أن موعد م2000ني للمسيح الدجال عام وإن كنا ننفي الظهور العل

 .خروجه قد اقرتب ألن معظم عالمات خروجه قد حتققت

يا سادة إن األمر جلل خطري، ويفوق الوصف واخليال، وما هذه االحتفالية إال مقدمة 

الحتفاليات أخرى قادمة، ستجري مجيعها يف منقطة األهرامات، فاملاسون مل يسعوا لوضع 

 اهلريم الذهبي فوق اهلرم األكرب إلجراء احتفالية القرن وفض األمر عىل ذلك، فهذه هذا

االحتفالية ليست إال املقدمة، واحتفاليات رأس السنة للسنوات القادمة ستتم يف الغالب 

بنفس األسلوب، ويف كل مرة سيكشف النورانيون وعبدة الشيطان عن املزيد من خططهم 

فهم الشيطانية، ويف احتفالية هذا العام أو إحدى االحتفاليات القادمة ونواياهم اخلبيثة وأهدا

وأثناء إجراء طقوسهم الشيطانية عالنية سيظهر إبليس يف السامء، وينادي بصوت جهوري 

يسمعه من يف املرشق واملغرب، ويبث يف احلال عرب األقامر الصناعية إىل كل أنحاء العامل، و من 
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ألحداث التي أنبأنا هبا النبي صىل اهللا عليه وسلم ومن قبله األنبياء بعد ذلك تتواىل الفتن وا

 .ًوالتي تعد أحداثا وعالمات بارزة عىل قرب خروج املسيح الدجال وقيام الساعة بعد ذلك

فهل سنرتك أتباع إبليس واملسيح الدجال ينفذون خططهم هم واحلكومات املعاونة هلم، 

 .دون مقاومة أو رد فعل منا؟

 جيب علينا هو منع إقامة مثل هذه االحتفاليات عىل أرض اإلسالم ويف شهر رمضان إن ما

املبارك بأية وسيلة، فإن مل نستطع فعلينا أن نمنعهم من إقامة طقوسهم الشيطانية يف بالدنا 

اإلسالمية، فإن مل نستطع فعلينا أن نمنعهم من إقامة طقوسهم الشيطانية يف بالدنا اإلسالمية، 

ستطع ألننا مستضعفون يف األرض وحكوماتنا ستمنعنا من ذلك، فأقل ما جيب عمله فإن مل ن

أن نبتهل ونترضع إىل اهللا يف هذه األوقات ونقيم صلوات وتالوات قرآنية للخالق جل وعال 

يف نفس التوقيتات التي سيقيمون فيها طقوسهم، فتكون صلواتنا وابتهاالتنا إحدى وسائل 

إحدى وسائل صدهم ومنعهم من الظهور عالنية يف الكرة حرق الشياطني وإبليس، و

 .األرضية، فينقلبوا خارسين خاسئني

ًوأخريا نود أن نشري إىل أنه أثناء مثول هذا الكتاب للطبع أعلن وزير الثقافة فاروق حسني 

تراجعه عن وضع اهلريم الذهبي فوق اهلرم األكرب وإلغاء هذه الفقرة من االحتفالية وتغيري 

 من برنامج االحتفالية، بعد أن كشفنا أمرهم واخلطة املاسونية من وراء وضع هذا الكثري

وبعد أن تناولت خمتلف اجلرائد هذا ، اهلريم الذهبي بجريدة عقيديت وجريدة الشعب 

املوضوع بالنقد والرفض، واهلرم الذهبي ليس هو املشكلة لكن املشكلة األكرب يف االحتفالية 

حبة هلا، ورغم إعالن الوزير عن عدم وضع اهلريم الذهبي فقد يرتاجع ذاهتا والطقوس املصا

نتيجة للضغوط املاسونية األمريكية وإن مل يضعه هذا العام فقد يتم وضعه يف عام الحق، و قد 
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ًيتم االستغناء عن وضعه فاهلريم الذهبي ليس إال رمزا من رموز املاسونية أما األهم فهو 

 .خططهم ونجاحهم يف تنفيذها

ًوختاما لنرفع أصواتنا مجيعا حمتجني ورافضني، ولنرفع أيدينا إىل السامء وندعو اخلالق  ً

         : سبحانه وتعاىل بنفس دعوة موسى عىل فرعون وملئه فنقول

 .]88: سورة يونس[        ی ی ی ی          

ليهم، وامكر هبم وأنت خري املاكرين، ًاللهم اجعل كيدهم يف نحرهم، ومكرهم وباال ع

 .وانرصنا عليهم إنك عىل كل يشء قدير

  تعقیب وإضافات
  

والصهيونية  النورانينيال شك أن خمطط م و2000 ما قلناه قبل عام الكالم السابقكان 

م نشهد بداية 2012جري تنفيذ الكثري منه يف السنوات املاضية ونحن اآلن يف عام العاملية 

نهائية لتنفيذ هذا املخطط ، فعمالء الصهيونية مسيطرون عيل كل وسائل اإلعالم املراحل ال

واحلكومات ونحن اآلن نشهد بقوة خطوات تنفيذ الوصول للحكومة العاملية املوحدة أو 

النظام العاملي اجلديد ، وخمطط تقسيم الشعوب ونرش الفكر الشيطاين والرصاعات املذهبية 

 هوادة خاصة يف بالد الرشق األوسط ، فهناك سعي حثيث لتقسيم والعرقية والدينية ماض بال

العراق وليبيا ومرص وتونس والسودان وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية بام فيها دول 

 .اخلليج ، لتأسيس حدود جغرافية جديدة يف املنطقة 

اخلادمة وخطة استكامل الثورات العربية ماضية يف طريقها إلزاحة احلكومات القديمة 

والعميلة هلم بكل لصوصها لوضع اليد عيل أموال هؤالء امللوك واحلكام واللصوص املهربة 
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ًللخارج وال تعلم الشعوب عنها شيئا ، ولتفتيت وترسيح جيوش هذه الدول ومتزيق كياناهتا 

ًوتقسيم شعوهبا ، وأخريا تصعيد حكومات دينية يف املنطقة إلشعال فتن مذهبية وعرقية بني 

شيعة والسنة والعرب واألكراد وغريهم ، ثم تدبري جمموعة من احلوادث والعمليات ال

اإلرهابية كل فرتة إلشعال احلروب بني هذه الدول ، ثم إشعال حرب دينية عقائدية بني 

املسلمني واليهود وبني املسلمني والغرب املسيحي يفني فيها كل فريق اآلخر ، فيتم بذلك 

كن من أصحاب الديانات الساموية الثالثة ، ثم ينقض جنود وأتباع القضاء عيل اكرب قدر مم

ًالدجال من الشياطني واملهجنني وراثيا واملستنسخني ويأجوج ومأجوج من شعوب رشق 

وشامل رشق آسيا وسكان جوف األرض الداخيل بأطباقهم الطائرة ومركباهتم الفضائية عيل 

ملي شيطاين جديد حتت قيادة إبليس واملسيح من يتبقي منهم ، ويتم إنشاء حكومة ونظام عا

الدجال بأمم متحدة جديدة وجملس أمن عاملي جديد ، ويتم اعتامد املذهب الشيطاين كمذهب 

أرسار سورة الكهف ومرشوع ناسا "عاملي يف كل أنحاء األرض عيل ما رشحت بكتاب 

 "من مثلث برموداأقرتب خروج املسيح الدجال بأطباقه الطائرة " وكتاب "للشعاع األزرق

 "احلرب العاملية القادمة يف الرشق األوسط" وكتاب "يأجوج ومأجوج قادمون"وكتاب 

  . "مرشوع جتديد احلرم املكي إلقامة اهليكل الصهيوين بمكة"وكتاب 

وبالقطع سيتدخل اخلالق سبحانه وتعايل يف الوقت املناسب إلنقاذ أتباعه املوحدين بقيادة 

يرتك للصهيونية الشيطانية العاملية استكامل جزء ال بأس به من باقي املهدي املنتظر ثم س

خمططهم اإلبلييس ليكمل وعده ويمحص اخلبيث من الطيب من عباده وتستكمل الفتنة 

مراحلها النهائية ، ويف الوقت املعلوم أو يوم هرجمدون جيازي كل مرشك به وإبليس والدجال 

ًوأغوائتهام من أهل األرض فيقيض عليهم مجيعا وجنودمها وكل من سار وراء تعاليمهام 
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ويقيم مملكته التوحيدية وعاصمتها مكة يف سائر أنحاء الكرة األرضية حتت قيادة عييس عليه 

 . السالم واملهدي وبعد ذلك تتوايل أحداث وعالمات قيام الساعة 

كني املسيح م أن النورانيني الصهاينة لن ينجحوا يف مت2000وإذا كنا قد أكدنا قبل عام 

اآلن نؤكد أنه  القرن ألن هناك عالمات مل تتحقق بعد ، فأننا احتفاليةالدجال من الظهور يف 

 جسام مروعة أحداثدون حدوث ًأو ما يزيد عنها قليال لن متر العرش سنوات القادمة 

 . أنحاء األرضوفظيعة يف كل 

الدجال بالفعل يف هناية وقد خيرج ، وفتن كثرية حتدث يف السامء وسنشهد فيها عجائب 

م كام يؤكد ذلك الكثري من املولعون بلعبة األرقام 2022هذه العرش سنوات أي عام 

 .واحلسابات للنبوءات التوراتية والباحثني يف جمال اإلعجاز العددي للقرآن الكريم 

معظم عالمات خروج الدجال قد حتققت واملتبقي منها بدأت تظهر بوادر حتققه بقوة ف

ً سنوات كتقدير نسبي هلا يزيد قليال أو ينقص قليال تقدير معقول 10جيعلنا نضع تقدير وبام  ً ،

 يف كتابايت وأبحاثي اخلوض يف لعبة حتديد تواريخ لألحداث املنتظرة أجتنبًرغم أنني دائام 

،   ومفربكة يف الكثري من األحيانًهنا لعبة خطرة وتعتمد دائام عيل حسابات غري دقيقةأل

 مدلوالهتاتم حتريف بعض أنبياء توراتية ونبوءات ، ت وأحاديث مشكوك يف صحتها وروايا

  .واهللا غالب عيل أمره ولو كره املرشكونًوختاما نفوض أمرنا إيل اهللا . ونصوصها

 .م 2012القاهرة يف أكتوبر 

  

  الحمید ھشام كمال عبد
  



 239

المراجعقائمة

 .القرآن الكريم

 . ابن حجر العسقالين–ي فتح الباري برشح صحيح البخار

 . اإلمام النووي–رشح صحيح مسلم 

 . ابن كثري–تفسري القرآن العظيم 

 . القرطبي–اجلامع ألحكام القرآن الكريم 

 . عصام الدين الصبابطي– حتقيق –ابن كثري  –النهاية يف الفتن واملالحم 

 .عصام الدين الصبابطي/  حتقيق– القرطبي –التذكرة 

 .الثعلبي –قصص األنبياء 

 . ابن كثري–البداية والنهاية 

 .أمحد شاكر وآخرين/  حتقيق – الرتمذي –اجلامع الصحيح 

 . األلباين–سلسلة األحاديث الصحيحة 

 .لباين األ–سلسلة األحاديث الضعيفة 

 .الباقي حممد فؤاد عبد/  مجع –اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان 

 . البغوي–رشح السنة 

 . سعيد أيوب–الدجال املسيح 

 .احلميد  هشام كامل عبد–اقرتب خروج املسيح الدجال 



 240

 .احلميد  هشام كامل عبد–موعد الساعة بني الكتب الساموية واملتنبئني 

 .ف أبو سعدة رؤو–من إعجاز القرآن 

 .أمحد حجازي السقا.  د–أقانيم النصارى 

 .حممود حممد مزروعة.  د–دراسات يف النرصانية 

 .أمحد شلبي.  د–ية املسيح

 . وليام غاي كار–أحجار عىل رقعة الشطرنج 

 .فيتش  سبرييدو–حكومة العامل اخلفية 

 . غازي حممد فريج–النشاط الرسي اليهودي 

 .محد عبدالوهابأ/  لواء–حقيقة التبشري 

 .حممد أبو زهرة/  اإلمام –حمارضات يف النرصانية 

 . حممد رشيد رضا–عقيدة الصلب والفداء 

 .حممد رشيد رضا/  تقديم–خليل سعادة . د:  ترمجة–إنجيل برنابا 

 .الوهاب أمحد عبد/  لواء–اختالفات يف تراجم الكتاب املقدس 

 .وكاي موريس ب–القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل 

 . بات روبرتسون–النظام العاملي اجلديد 

 . ظفر اإلسالم خان– تارخيه وتعاليمه –التلمود 

 . مكتبة مدبويل–ائب حقائق وغر



 241

 . مكتبة مدبويل–نبوءات نوسرتاداموس 

 . جمدي صادق– 666رس عدد الوحش 

 . عاطف النمر–هناية العامل 

 . جوزيف بطرس–هناية العامل 

 . دار الثقافة–قاموس الكتاب املقدس 

 . جممع اللغة العربية-املعجم الوجيز 

 .القادر الرازي  عبد–خمتار الصحاح 

 . أمحد حممد الفيومي–ري املصباح املن

 . ابن إياس–بدائع الزهور 

 . سبط ابن اجلوزي–مرآة الزمان 

 . النويري–هناية األرب 

 . ابن خرداذبه–املسالك واملاملك 

 .ي املقريز–اخلطط املقريزية 

 . املسعودي–أخبار الزمان 

 .سيد كريم.  د–لغز احلضارة املرصية 

 . ابن األثري–الكامل يف التاريخ 

 . الطربي–ريخ األمم وامللوك تا



 242

 . السيوطي–حتفة الكرام بخرب األهرام 

 . حممد العزب موسى–أرسار اهلرم األكرب 

 . راجي عنايت–اهلرم ورس قواه اخلارقة 

 .أمني سالمة/  ترمجة – بيل شو، وأدپتيت –رس قوة اهلرم األكرب 

 .حممد أنور شكري. و بكر و داملنعم أب عبد. د/  ترمجة –أدولف إرمان –ديانة مرص القديمة 

 . برستيد–فجر الضمري 

 . بوزنر وآخرون–معجم احلضارة املرصية القديمة 

 .عيل فهمي خشيم.  د–آهلة مرص العربية 

 .جوجياينماهر /  ترمجة – كلري ال لويت –نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مرص القديمة 

 .جمموعة من اجلرائد واملجالت

 .شبكة اإلنرتنت



 243

رسالفھ

 املقدمة  

 للتمهيد لعرص املسيح )illuminati (اهلرم الذهبي وخطة النورانيني:  الفصل األول

 الدجال
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